PIAPE

Programa Institucional
de Apoio Pedagógico
aos Estudantes

Atividades de apoio e orientação
pedagógica nas áreas de:
• Bioquímica
• Estudos dirigidos em Cálculo
• Física
• Leitura e Produção textual
• Orientação Pedagógica e Educacional
• Preparação para Cálculo
• Química Geral, Orgânica e Analítica
Em caso de dificuldades ou dúvidas, nos
procure ou entre em contato por e-mail:

apoiopedagogico@contato.ufsc.br
Todas as atividades do PIAPE são gratuitas
e abertas a todos os estudantes.
Para saber mais acesse nossa página:

apoiopedagógico.ufsc.br

DICAS DE ESTUDO
A passagem para o ensino superior provoca muitas
mudanças e a necessidade de adaptação a novas
concepções de aprendizagem com muito mais
autonomia e responsabilidade. Para auxiliar neste
processo, elaboramos uma lista com pequenas dicas,
pois, embora a aprendizagem seja subjetiva e individual,
algumas técnicas são bastante úteis.
• Utilize uma agenda (impressa ou on-line) para fazer o
planejamento dos seus estudos semanais.
• Administre seu tempo para atender todos os compromissos:
estudo, lazer e trabalho.
• Procure fazer seus trabalhos acadêmicos com antecedência para
evitar que se acumulem.
• Leve caderno de anotações para as aulas.
• Ao estudar organize:
1. Ambiente adequado: espaço físico arejado, bem iluminado e limpo;
2. Desligue seus aparelhos eletrônicos e digitais;
3. Tenha em mãos todo o material necessário;
4. Estabeleça um tempo mínimo e máximo para estudar, com pequenos
intervalos para descanso;
5. Procure fazer leituras, releituras, resumos, exercícios, mapas
conceituais, grifos, palavras-chaves, redações, vídeos ou outras
estratégias de estudo.
• Participe de palestras, seminários e eventos acadêmicos relacionados
ao seu curso. Eles ajudam a compreender outros aspectos importantes de
sua formação.
• Em caso de dúvidas relacionadas aos conteúdos das disciplinas,
converse com o professor. Persistindo a dificuldade, procure saber se a
disciplina em questão possui monitor.
• Não fique com dúvidas: Procure a ajuda dos monitores das disciplinas
ou dos tutores do PIAPE.

Bons estudos!

