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Dados UFSC
O ato de criação da “Universidade de Santa Catarina” foi 
efetivado pelo presidente Juscelino Kubitschek em 18 de 
dezembro de 1960. Cinco anos depois, a designação 
“Federal” foi incorporada ao nome.

Com 60 anos de história a UFSC tem a “missão de produzir, 
sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico 
e tecnológico” e oferece diversas atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e inovação. 
Estamos entre as 8 melhores universidades do país, segundo 
o Times Higher Education (THE) e somos a 4ª melhor 
conforme o Ranking Universitário Folha (RUF). E de acordo 
com o Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado MEC em 
2019, a UFSC é a 4ª melhor universidade federal do país



A UFSC está presente em cinco campi: 
Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville. 

 Cerca de 50 mil pessoas “circulam diariamente” em seus espaços (agora 
virtuais)

 Mais de 5.600 servidores (2.495 docentes e 3.129 técnicos-administrativos 
em Educação)

 1.190 alunos da educação básica
 30 mil estudantes em 120 cursos de graduação (107 presenciais e 13 EaD)
 Mais de 8 mil estudantes nos cursos stricto sensu (65 mestrados 

acadêmicos e 21 profissionais, e 56 doutorados) e 2 mil nos lato sensu 
(sete especializações). 



Estrutura da UFSC
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Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE)

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)

Pró-Reitoria de Pós-Graduação

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)

Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ)

Pró-Reitoria de Administração (PROAD)

Pró-Reitoria de Desenv. E Gestão de Pessoas 
(PRODEGESP)



Na Graduação você vai ter contato, principalmente com:
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Universitário
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COAD 
Coordenadoria 
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CAAP: Principais Programas

• Programa de Formação Continuada – PROFOR

• Programa de Monitoria
• Programa de Monitoria Indígena e Quilombola

• Programa Institucional de Apoio Pedagógico 
aos Estudantes - PIAPE



Aprendizagem: processo ativo 
ou passivo?

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1sYiyb-
x0QE&psig=AOvVaw1Wgnq0QYevgFUVH3jvRvlO&us
t=1606229133883000&source=images&cd=vfe&ved=0CA
IQjRxqFwoTCMCdmfnzmO0CFQAAAAAdAAAAABA
D

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1sYiyb-x0QE&psig=AOvVaw1Wgnq0QYevgFUVH3jvRvlO&ust=1606229133883000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCdmfnzmO0CFQAAAAAdAAAAABAD


“A primeira tarefa que 
um estudante deve 
realizar quando ele 

chega à universidade é 
aprender o ofício de 

estudante”

(Alain Coulon, 2008)

- Rupturas simultâneas 
(afetivas, nas condições de 
existência, psicopedagógicas);

- Ambiente hostil;
- Diferentes códigos culturais;
- Auto-expectativas;
- Expectativas familiares;
- Universo de possibilidades;
- Desigualdades sociais;
- Racismo estrutural;
- Mudanças de tempos, 

espaços e regras do saber;
- Capital cultural familiar;
- Questões de acessibilidade e 

permanência;
- Dificuldades com o aprender 

no Ensino Remoto;
- Dificuldades emocionais e 

econômicas por conta da 
pandemia;

Tempo do Estranhamento!



De cada quatro estudantes de graduação no Brasil, três frequentam 
estabelecimentos privados. Existem 2.608 instituições de educação 
superior. Dessas, 2.306 são privadas e 302 públicas. E, do total de 
matrículas na educação superior (8.604.526), a maior parte, 6.524.108, 
está na rede privada (Censo da Educação Superior 2019 – Inep)

O Brasil é um dos países com menos pessoas com Ensino Superior 
completo segundo o relatório “Education at a Glance“, publicado em 
2019 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que avaliou as 45 nações membros ou parceiras da 
organização. Segundo o documento, apenas 21% dos brasileiros de 25 a 
34 anos têm Ensino Superior completo, enquanto a média dos países 
que fazem parte da OCDE é em torno de 44%. 
Além disso, apenas 0,8% das pessoas de 25 a 64 anos no Brasil 
concluíram o mestrado e 0,2% chegaram ao doutorado

Empodere-se com responsabilidade!!!



O autoconhecimento é a chave para que 
possamos autorregular nossos processos 
de aprendizagem e construirmos as 
competências necessárias para 
permanecermos e termos sucesso no 
Ensino Superior

3 fases:

1. Processos e crenças que influenciam e precedem meus esforços para 
aprender (como aprendi a estudar?)

2.   Processo autorregulatório, controle da vontade, influenciada pela 
anterior e envolve os processos que ocorrem durante a aprendizagem (o que 
estou fazendo agora? O que preciso fazer? Tenho tarefas?)

3.    Autorreflexão – envolve os processos que ocorrem após a aprendizagem 
(como estou fazendo? Estou estudando da maneira correta? Minhas notas 
refletem minha aprendizagem?)



14 cartas:

“Se vocês lerem as cartas com 
atenção,
poderão entender os sinuosos 
contornos
da minha experiência como calouro 
na Universidade e
testemunhar comigo o acontecido. 
Boa viagem”



• Carta zero: A chegada na universidade – mundo novo
• Carta 1: O que é integrar-se bem à Universidade?
• Carta 2: Que objetivos eu tenho? 
• Carta 3: Como posso realizar melhores anotações?
• Carta 4: Você sabe como vencer a procrastinação, Gervásio?
• Carta 5: Por que esquecemos?
• Carta 6: Quem governa a sua aprendizagem, Gervásio?
• Carta 7: (...) qual destas informações está certa? (não há fórmulas prontas)
• Carta 8: Como os problemas são resolvidos?
• Carta 9: Conto com você para resolver? (carta do ‘sempre seu’ umbigo)
• Carta 10: Como você consegue ter esta disciplina tão organizada? Como você 

consegue se preparar para a prova com tanta intensidade?
• Carta 11: (...) o estudo deve ser diferente em função do tipo de prova?
• Carta 12: Afinal, o que é isso de ansiedade frente às provas?
• Carta 13: Como vai o seu estudo, Gervásio?

Do que se trata? 
Do desenvolvimento de competências pessoais, acadêmicas e profissionais na 

Universidade!



Carta 0

O que é a Universidade? Novo Universo
O que representa a universidade na sua 
vida?
Como foi para você chegar na Universidade?
E a UFSC? Você conhece sua história? 
E a história do seu curso?



Universidade na Pandemia

Durante o período de necessário afastamento social todas 
as disciplinas dos Cursos de Graduação passaram a ser 
ministradas remotamente por meio do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA) conhecido como o Moodle

As atividades das disciplinas se dividem em:
- Síncronas ou
- Assíncronas - São atividades disponibilizadas no AVA e 

a interação acontece em tempos diferentes (e-mails, 
fóruns, atividades acessadas e realizadas pelo(a) 
estudante a qualquer momento, respeitando-se as datas 
e prazos determinados ou acordados com o(a) 
professor(a);



Carta 1

O que é integrar-se 
bem à Universidade?



Carta 2

Que objetivos eu tenho?

CRAVA 
Concretos, Realistas e Avaliáveis



PLANEJAR

EXECUTARAVALIAR



Carta 4

Você sabe como vencer a 
procrastinação?



Gestão do tempo:
Comprometimento para cumprir o horário de

estudos com rigor.
Horário de estudos: pessoal, realista e regular.
Estabelecer prioridades.
Distribuir o total de horas disponível ao longo da

semana.
Hábito de estudo: 5 dias por semana, à mesma

hora e no mesmo lugar.
Carga horária para estudar: depende dos

objetivos de cada estudante, da quantidade e
complexidade dos conteúdos, da proximidade das
avaliações.



Calendário reverso:

Faça um planejamento e veja quanto tempo tem para entregar determinado 
trabalho ou TCC.

Comece pela data final e vá voltando no tempo. Portanto, marque uma data no 
calendário e a partir dela avalie o tempo necessário para realizar cada uma das 
etapas, e assim saber quando começá-las e concluí-las.

Considere que algumas etapas podem levar um pouco mais de tempo para 
conclusão. 

Lembre-se que a sua Graduação é composta por 8 semestres e que no último, 
deve entregar o TCC, no penúltimo o projeto e assim por diante...



Técnica Pomodoro

✔ É uma técnica que ajuda a manter o foco e a concentração, além de 
nos tornar mais produtivos e evitar cansaço excessivo.

Recomendada para pessoas com dificuldades de estudar por longos
períodos.

Cronômetro: período de 25 minutos (Pomodori). Pausa obrigatória: 5 
minutos (evitar tarefas que exijam esforço).

Interrupções: evitá-las. 



Técnica Feynman

Princípio básico: pensar sobre uma ideia explicando-a.
Pode ser usada para: aprender algo novo; aprofundar conhecimentos 

sobre determinado assunto; aprender de forma rápida e eficaz para passar 
em uma prova. Pode ser feito em grupos ou gravando...

Idealizada por Richard Feynman físico pioneiro em eletrodinâmica 
quântica e ganhador do Prêmio Nobel, a Técnica Feynman garante o 
entendimento profundo de qualquer assunto com quatro passos. 

https://www.napratica.org.br/larry-page-elon-musk-jack-dorsey-comeco/




O que vamos precisar???

 Anotar os horários das aulas 
sícnronas e prever um horário, no 
mínimo, por semana para as 
atividades assíncronas;

 Separar o caderno por disciplinas;
 Anotar conteúdos importantes de 

cada disciplina;
 Revisar os conteúdos quando for 

estudar ou fazer as atividades 
assíncronas;

 Em caso de dúvidas, procurar 
expor ao(à) professor(a), os(as) 
monitores(as) ou o PIAPE;

 Deixar a câmera aberta, sempre 
que possível, e o microfone 
fechado, exceto quando precisar se 
manifestar.



Por isso:
• Não se compare;
• Não fuja das responsabilidades;
• Tenha empatia com colegas e professores e professoras;
• Registre em um calendário mensal, planner ou agenda as datas de provas e 

entrega de trabalhos;

• Lembre-se de que outras pessoas já podem ter tido dúvidas 
semelhantes, por isso leia as recomandações feitas pelos(as) 
ministrantes das disciplinas;

• Durante as aulas, mesmo na forma não presencial, procure esclarecer 
suas dúvidas quanto ao conteúdo e entrega dos trabalhos e avaliações;

• Não compartilhe mensagens agressivas, racistas e preconceituosas!!! 
Vamos construir uma universidade anti-racista e acolhedora para todas 
e todos!!!

• Não postergue;
• Mantenha seu ambiente e rotina de estudos organizada;
• Aula não é rádio: elimine os distratores internos e externos;
• Saiba que você é capaz e se precisar de mais ajuda, procure a monitoria 

ou o apoio do PIAPE. Estamos aqui para você!!!



Precisamos conhecer o calendário 
acadêmico da UFSC: 

https://dae.ufsc.br/calendario-academico-de-graduacao/

Fevereiro
Dias não letivos 
15 – Ponto facultativo 
16 – Carnaval 
Total de dias letivos Araranguá, Blumenau, Curitibanos, 
Florianópolis e Joinville – 22



01 Início do segundo período letivo semestral de Graduação de 2020.
01 Coordenadoria do curso de Engenharia de Materiais (233 – trimestral) – Retomada do período letivo(2020.2), 
01 DEN/PROGRAD e departamentos de ensino – Abertura do sistema PAAD 2020.2, para consolidação.
01 Coordenadorias – Início do período de trancamento de matrícula no semestre (ou trimestres, para o curso 
233), que permanecerá aberto enquanto vigorar o Calendário Acadêmico Suplementar Excepcional dos Cursos 
de Graduação.
01 Coordenadorias – Início do período para cancelamentos de disciplinas no semestre (ou trimestres, para o 
curso 233), que permanecerá aberto enquanto vigorar o Calendário Acadêmico Suplementar Excepcional dos 
Cursos de Graduação.
01 a 03 Coordenadorias – Período para encaminhamento pelos estudantes das solicitações de ajustes 
excepcionais de matrícula (inclusões e/ou cancelamentos de matrícula em disciplinas) para as coordenad.
01 a 05 DAE – Matrícula inicial dos estudantes do convênio PEC-G, realizada pelo DAE.
04 e 05 Coordenadorias – Período para análise e processamento, pelas coordenadorias, das solicitações de 
ajustes excepcionais de matrícula (inclusões e/ou cancelamentos de matrícula em disciplinas).
04 e 05 Departamentos – Alunos especiais em intercâmbio – Período para matrícula junto aos departamentos de 
ensino, considerando as vagas previamente estabelecidas junto à SINTER.
08 DAE e SeTIC – Disponibilização dos saldos de vagas para oferta de disciplinas isoladas e de vagas para 
aluno ouvinte pelos departamentos de ensino.
09 e 10 Departamentos – Período para os “Alunos Especiais” solicitarem matrícula (on-line) em disciplinas 
isoladas/alunos ouvintes.
10 Coordenadorias – Término do prazo para devolução ao DAE dos processos de colação de grau deferidos 
referentes aos formandos do primeiro semestre letivo de 2020 para registro dos diplomas.
12 Departamentos – Resultado dos pedidos de matrículas em disciplinas isoladas requeridas, junto aos dep.
15 Coordenadorias de curso – Último dia para envio ao DEN/PROGRAD das solicitações de pequenos
ajustes curriculares para implantação em 2021.1.
26 DAE e SeTIC – Lista de frequência definitiva do semestre, disponibilizada no sistema acadêmico online 
pelo(a) DAE/SeTIC aos departamentos de ensino.
27 Coordenadorias de curso – Último dia para encaminhamento ao DEN/PROGRAD de reestruturação
de projeto pedagógico (com alterações que impactam o vestibular) para se aprovada pela CEx e pela
CGRAD, para entrar em vigor no ano letivo de 2022.



 Regulamentado pela Resolução Normativa Nº 133/2019/CUn, de 29
de outubro de 2019.

 O PIAPE tem o intuito de desenvolver ações de apoio e orientação
pedagógica que favoreçam a permanência e a qualidade dos
processos de formação de todos(as) os(as) estudantes nos cursos de
graduação, proporcionando-lhes condições pedagógicas que atendam
as suas necessidades de aprendizagem e contribuam para que
obtenham um melhor desempenho acadêmico. Além disso o PIAPE
também constitui-se como espaço formativo para estudantes de pós-
graduação através de sua atuação na tutoria presencial e se constitui
como suporte ao trabalho docente, fortalecendo uma rede de apoio ao
processo de ensino-aprendizagem.

 Temos como objetivo uma universidade inclusiva, anti-racista,
democrática e comprometida com todos e todas

PIAPE – regulamentação



Coordenação 
Geral –

Campus 
Florianópolis

Coordenação 
Local –

Campus 
Araranguá

Coordenação 
Local –

Campus 
Blumenau

Coordenação 
Local –

Campus 
Curitibanos

Coordenação 
Local –

Campus 
Joinville

Organização do PIAPE



Principais atividades oferecidas pelo 
PIAPE:

Apoio Pedagógico nas seguintes áreas:
• Pré-Cálculo
• Cálculo
• Geometria Analítica
• Leitura e Produção Textual
• Informática
• Estatística
• Biologia
• Bioquímica
• Física
• Química

Orientação Pedagógica individual e em pequenos grupos, com ênfase 
no acolhimento e acompanhamento discente



“... A academia não é um 
espaço neutro nem tampouco 

simplesmente um espaço de 
conhecimento e sabedoria, é 

também um espaço de 
violência”

(Grada Kilomba, 2019. p 51)



Siga nossas redes sociais:

Contatos:

Araranguá - https://piape.ararangua.ufsc.br/
Coordenadora: Carla Godói

Blumenau - https://blumenau.ufsc.br/category/nupe/piape/
Coordenadora: Gabriela Boemer Amaral Moretto

Curitibanos – https://ccr.ufsc.br/apoio-pedagogico/
Coordenador: Kauê Tortato

Florianópolis - http://piape.prograd.ufsc.br/
Coordenadoras: Janaina Santos, Luíza Ioppi e Simone Valentini

Joinville - https://piape.joinville.ufsc.br/
Coordenadora: Glauber

(48) 8851-0909

https://piape.ararangua.ufsc.br/
https://blumenau.ufsc.br/category/nupe/piape/
https://ccr.ufsc.br/apoio-pedagogico/
http://piape.prograd.ufsc.br/
https://piape.joinville.ufsc.br/


piape@contato.ufsc.br

Obrigada!!!

mailto:piape@contato.ufsc.br
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