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A criação do Gabinete de Orientação
Psicopedagógica da Uni-CV justifica-se pela
necessidade de auxiliar os estudantes no
desafio da transição, da adaptação e
permanência no ensino superior pois é um
processo complexo onde interagem tanto
variáveis pessoais como as variáveis
acadêmicas e contextuais, tendo repercussões a
nível de desempenho global do estudante e do
seu rendimento académico.
É também um gabinete aberto aos docentes e
funcionários da Uni-CV.

Acompanhamento psicopedagógico
Orientação socioeducativa
Orientação para a prevenção de
comportamentos de risco, promovendo a
saúde
Oficinas de capacitação
Atividades culturais e de lazer adequadas aos
interesses dos estudantes, docentes e
funcionários.
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Objetivos

Pedagogos
Psicólogos (Áreas Clínica e da Educação)
Profissionais de Saúde
Voluntários
Estagiários
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Auxiliar os estudantes nos múltiplos desafios
confrontados durante o seu percurso no ensino
superior;
Empoderar os estudantes no seu processo de
transição, adaptação e permanência no ensino
superior.
Atender funcionários e docentes...
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GOPE-Praia: Sala 123, Campus do Palmarejo 3340116
GOPE-Mindelo: Edifício da vice-reitoria - 3340749
E-mail: gopeunicv@adm.unicv.edu.cv
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