
Núcleo de Atendimento Especializado (NAE) 

 

Contato: 

E-mail: atendimentoespecializado@san.uri.br   

Telefone: (55) 3201-6400 

 

Horário de funcionamento: 

Segunda à sexta-feira, 13h30min às 17h30 – 18h30 às 22h. 

 

O Núcleo de Atendimento Especializado (NAE) tem por finalidade 

realizar o acolhimento dos alunos da instituição. Disponibiliza atendimento 

pedagógico, psicopedagógico e psicológico como suporte à vida acadêmica 

dos estudantes que desejam e/ou necessitam deste tipo de atendimento.  

Atua no processo de desistência definitiva e trancamento de matrículas 

buscando auxiliar o estudante a refletir sobre suas escolhas profissionais 

(orientação vocacional). Ainda, realiza intervenção junto aos alunos com 

reprovações sucessivas, com o intuito de identificar e buscar estratégias para a 

resolução de problemas. 

Os atendimentos são realizados com horário marcado.   

 

Profissionais: 

Kamila Perim – Psicóloga e Psicopedagoga 

Carina Streda – Psicopedagoga 

Débora Escobar – Pedagoga / Atendimento Educacional Especializado 

Rossana Prestes – Intérprete de LIBRAS 

Liane Lucca – Técnico Administrativo 

 

Núcleo de Acessibilidade   

E-mail: acessibilidade@san.uri.br   

Telefone: (55) 3201-6400 

 

O Núcleo de Acessibilidade, em sua dimensão técnica e pedagógica, 

objetiva minimizar as barreiras arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais e 

tecnológicas, promovendo adequações, modificações e ajustes necessários 

mailto:atendimentoespecializado@san.uri.br
mailto:acessibilidade@san.uri.br


para garantir que todos participem da vida acadêmica com igualdade de 

condições. 

O Núcleo é estruturado por profissionais e colaboradores 

comprometidos no planejamento e nas ações referentes à inclusão e 

acessibilidade na URI Campus Santo Ângelo, mediante a formalização de 

nomeação por portaria emitida pela reitoria da Universidade. 

Além dos profissionais atuantes no NAE, participam do Núcleo de 

Acessibilidade outros colaboradores da URI que contribuem com a criação de 

estratégias e recursos. 

 

Profissionais 

Carina Streda 

Kamila Perim 

Débora Escobar 

Rossana Prestes 

Liane Lucca 

Marcelo Posser 

Nelson Knak Neto 

Cideli Biolosor  

Marcos Costa 

Grace Kelly Scremin 

 

 

Link para RESOLUÇÃO Nº 2287/CUN/2017 que dispõe o Programa Dispõe 

sobre Programa Institucional de Inclusão e Acessibilidade da URI. 

Link para o vídeo do Núcleo de Acessibilidade 

Link para vídeo da estudante Francieli Portela 

Link para acessar a Lei Brasileira de Inclusão – Lei 13.146/2015 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

