SEMINÁRIO TEMÁTICO
COMO ESTUDAR MELHOR:
“O que você precisa saber e nunca teve a quem perguntar”
Sábados: 09h às 12h
I – PROFESSORES: ADAIR JOSÉ DOS SANTOS ROCHA e CLÁUDIA MADRONA
II – TEMA GERAL: COMO ESTUDAR MELHOR
III – OBJETIVOS: Colaborar com uma melhor qualificação dos estudantes para o Curso de Direito. Especificamente,
conhecer as múltiplas possibilidades para estudar e saber usar cada uma dessas possibilidades. Também, pretende
possibilitar ao aluno aprender e praticar habilidades fundamentais de estudo. Essas habilidades são um conjunto de
procedimentos e técnicas facilitadoras do processo de estudo e aprendizado.
IV – JUSTIFICATIVA: O Seminário objetiva potencializar os recursos intelectuais, afetivos e sociais que o aluno
possui ao iniciar o Curso de Direito. Considerando que uma grande parte dos alunos necessita aprimorar a arte de
estudar e aprender, o Seminário ajudará o estudante a atingir a excelência acadêmica.
V – TEMAS ESPECÍFICOS: Pedagogia Inaciana, gestão do tempo, projeto de estudo, planejamento de estudo,
tempo de estudo, identificação do tipo de estudante, como fazer anotações em sala de aula, tópico frasal, técnica de
sublinhar, aprender a parafrasear, esquemas, resumo, noções de leitura dinâmica, estratégias para melhorar a
memória, mapa mental, mapa conceitual, e preparação para as avaliações.
VI – METODOLOGIA: Aulas expositivas e práticas, uso de vídeos, exercícios, testes e avaliações personalizadas e
grupais.
VII – AVALIAÇÃO: Avaliações personalizadas e grupais com exercícios, testes e participação.
VIII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula - 01 (um) crédito acadêmico.
IX – CRONOGRAMA: 06 encontros
Mês

Dias de aula

Horas

Abril

01, 08, 29

9h

Maio

13, 20, 27

9h

X – PARTICIPANTES: Alunos que estejam cursando do 1º ao 10º períodos do Curso de Direito.
XI – INSCRIÇÕES:
 Somente de 24/02 a 10/03 de 2017, através do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 13/03 a 22/03 de 2017, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de MAIO .
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de MAIO e JUNHO
de 2017.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar o
pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XII – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

