
     

Circuito APRENDIZagem: Autorregulação para Aprender

A Faculdade  de  Educação  convida  a  todos  os  estudantes  da  UFPel  a

participarem  do  programa  Circuito  APRENDIZagem:  autorregulação  para

aprender. 

Modalidade 1 - INSCRIÇÕES PARA OS ESTUDANTES

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 14 de outubro até às 23:59h do

dia 25 de outubro de 2019, através do preenchimento do formulário de inscrição que

se encontra neste link: https://forms.gle/9y52wR2xCEEavxB8A

A lista dos selecionados será divulgada no dia 28 de outubro na página da

UFPel e na página do GEPAAR, até as 18h. 

1-  Nome  da  oficina:  Como  aprender  na  universidade: estratégias  de

Autorregulação da Aprendizagem

Responsáveis: Célia Artemisa Miranda e Amélia Rodrigues Nonticuri

Número de encontros: 2

Datas do encontro: 05/11 e 12/11 (terças-feiras)

Horário: 14h às 16h

Carga Horária: 8 horas

Vagas: 20 

Ementa:  O  objetivo  desta  oficina  consiste  em  oportunizar  aos  estudantes
universitários o conhecimento sobre os processos que envolvem a aprendizagem, o
ciclo  da  autorregulação  da  aprendizagem  e  as  estratégias  que  podem  ser
mobilizadas para melhorar o desempenho acadêmico. Além do autoconhecimento,
será trabalhado na oficina as características do estudante autorregulado, elaboração
do plano de estudos e rotina semanal, o que é, como ocorre e como enfrentar o
fenômeno da procrastinação do estudo acadêmico, gestão do tempo, técnicas que
estimulam a atenção e concentração, bem como a gestão dos fatores internos e
externos que causam a distração.
---------

Nome da oficina: Ateliê (auto)formativo: aprender na universidade 

Responsáveis: Vera Lucia dos Santos Schwarz, Célia Artemisa Miranda, José Luiz

Lourenço Ribeiro   

Número de encontros: 3

https://forms.gle/9y52wR2xCEEavxB8A


Datas do encontro: 07/11; 21/11 e 28/11 (quintas-feiras)

Horário: 14h às 16h

Carga Horária: 8 horas

Vagas: 20 

Ementa:  A oficina  tem  como  proposta  promover  o  debate  em  torno  da
autorregulação  da  aprendizagem tanto  do  ponto  de  vista  teórico  como vivencial
Dessa  forma,  implica  em  trabalhar  a  dimensão  metacognitiva  focando  nos
conhecimentos sobre si, das tarefas e estratégias de aprendizagem.
---------

3- Nome da oficina: Geografia do acolhimento universitário na cidade

Responsável: Liz  Cristiane  Dias,  Liz  Cristiane  Dias,  Luciano  Martins  da  Rosa,

Fernanda  Burkert,  Ana  Paulo  Melo,  Maiara  Berdete,  José  Luiz   Ribeiro,  Pedro

Castilhos e Carolina Borba dos Santos.

Número de encontros: 3 dias 

Datas dos encontros: 13/11; 20/11; 27/11 (quartas-feiras) 

Horário: das 16h às 18h 

Carga Horária: 12h

Vagas: 20 

Público  alvo:  estudantes  ingressantes  de  diferentes  cursos  da  Universidade

Federal de Pelotas 

Ementa: Essa  iniciativa  em  formato  de  oficina  visa  promover  aos  alunos
ingressantes o reconhecimento da UFPel, a fim de que os mesmos estabeleçam,
mais  facilmente  em  seu  cotidiano  práticas  sócio-espaciais  que  propiciem  o
reconhecimento, a apropriação e o pertencimento ao ambiente universitário.

----------

4- Nome da oficina:  O estudante após o ingresso na universidade: reflexões e

tensionamentos

Responsáveis: Veridiana de Lima Gomes Krüger e Igor Mendes Krüger

Número de encontros: 2

Datas dos encontros:  08/11 e 22/11 (sextas-feiras) 

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 10h

Vagas: 20 

Ementa:  O  ingresso  à  universidade  representa  um  novo  ciclo  na  vida  d@s
estudantes.  Um  novo  contexto,  novos  vínculos  sociais,  novos  desafios,  novas
responsabilidades… que, ao serem interpretados como obstáculos instransponíveis,



paralisam e comprometem a permanência d@s acadêmic@s na instituição. Assim,
convidamos @s estudantes  a  refletirem a  respeito  das dificuldades com que se
deparam  no  ambiente  acadêmico.  Dessa  forma,  esta  oficina  visa  promover  um
diálogo sobre as possibilidades de enfrentamento às dificuldades que se colocam na
caminhada acadêmica, com a intenção de incentivar que @s universitári@s tornem-
se agentes dos seus percursos formativos. 

--------

Serão disponibilizados certificados aos participantes com 75% de frequência 

via Cobalto. 

Coordenadora:

Professora Dra. Lourdes Maria Bragagnolo Frison
                      Líder do GEPAAR    
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