
O Sistema de Apoio Pedagógico (SAP) tem como objetivo central “desenvolver ações que contribuam com 

a permanência dos/as estudantes da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) assistidos/as pela Pró-

Reitoria de Políticas Estudantis (PRPE), notadamente na dimensão apoio pedagógico”. Embora tenha sido 

pensado para estudantes bolsistas, qualquer estudante pode participar do SAP. 

Atualmente o SAP se configura na oferta de cursos e oficinas sobre estratégias de aprendizagem que têm 

como intuito apoiar os/as estudantes a melhorarem suas competências de estudo, melhorando seu 

desempenho acadêmico. 

O SAP está oferecendo neste semestre (2021/2) os seguintes cursos: 

 

Os cursos são oferecidos na modalidade online, com carga horária de 16 horas/cada. Há atividades 

síncronas e assíncronas. Para obter certificado o/a participante deve ter 75% ou mais de frequência. Os 

cursos estão previstos para finalizarem na última semana do semestre letivo atual. 

Caso você queira participar não é necessário fazer matrícula. Apenas acesse o link do curso escolhido no 

dia e horário, como descrito abaixo. 

Técnicas de Estudo e Aprendizagem 
Terças, às 17h00 
Início dia 15-02-2022 
Tutora: Isabella Silva 
https://meet.google.com/ycq-zski-ukd 
 
Escrita Acadêmica 
Quartas, às 17h00 
Início dia 16-02-2022 
Tutora: Leonoura Santos 
https://meet.google.com/fnf-kwpq-ggz 
 
Desenvolvimento de Competências Acadêmicas 
Quintas, às 17h00 
Início dia 17-02-2022 
Tutor: Marcelo Amorin 
https://meet.google.com/vhw-abvx-egn 
 
 

Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail cpp.prpe@ufcat.edu.br 

 

 

Técnicas de 
Estudo e 
Aprendizagem  
(TEA)

Aplicação da Psicologia da Aprendizagem: autorregulação da aprendizagem, crenças de autoeficácia
e motivação para a aprendizagem. Recomendado para todos/as os/as estudantes,
preferencialmente os/as matriculados/as nos primeiros semestres dos seus cursos.

Escrita 
Acadêmica (EAC)  

Programa de Escrita Acadêmica para os/as estudantes que estão em final de curso, apresentando
dificuldades na finalização de seus trabalhos escritos. Recomendado para os/as estudantes que
devem fazer acompanhamento com os/as professores/as da CPE (Comissão de Políticas
Estudantis).

Desenvolvimento 
de Competências 
Acadêmicas 
(CPA) 

Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes úteis ao desempenho de tarefas
acadêmicas. Oficinas tratam das seguintes áreas prioritárias: letramento digital, tecnologias de apoio
à pesquisa acadêmica, ética acadêmica, trabalho em equipe, aprendizagem colaborativa, netiqueta.
Recomendado para estudantes que necessitem desenvolvimento nessas áreas de competências.
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