
Sejam Bem-
Vind@s a UFABC 



Bem Vind@s a Melhor das 
Federais 

Apenas 14% da População Brasileira tem Ensino 
Superior segundo o último censo do IBGE 2016.  





Que curso vocês vão fazer na UFABC? 

Meu filho vai fazer Engenharia! 
Meu filho vai fazer Biologia! 
Minha filha vai fazer Química! 



E vocês?? 

  

BC&T? 

 

O que é BC&T? 



Como fazer uma escolha tão 
importante? 

Química 

Engenharia de 
Materiais 

Neurociência 

Engenharia Ambiental 
& Urbana 

Engenharia de 
Gestão 

Engenharia de 
Energia 

Matemática 

Biologia 

Engenharia da 
Informação 

Licenciatura 

Física 

Ciências da 
Computação 

Engenharia 
Biomédica 

Engenharia de Instrumentação, 
Automação e Robótica 

Engenharia 
Aeroespacial 

Biotecnologia 



Como o estudante pensa que é a 
universidade.... 

 
• Ufa!! Passei no 

ENEM... 

• Nunca mais vou 
estudar!!!??? 

• Festas.....Oba!! 

• Independência!!  

• $$$$$$ 

 



Estudar no ensino médio 

X 

Estudar no ensino superior 



Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Ensino na 

UFABC 

Quais as Diferenças? 



1. Planejamento de tempo/local de estudo; 
 

2. Qual é o tempo necessário de estudo? 
 

3. Todas as disciplinas devem tomar o mesmo 
tempo? 
 

4. Qual é o local em que o estudo rende mais? 
 

5. Quando estou mais disposto para estudar? 

 

 



6. Sugestões de técnicas/formas para 
estudar 

 
 Disciplinas de Exatas  

 
 Disciplinas de Humanidades  

 
 Estudar em grupo ou sozinho?  

 
 Como saber o que é mais importante? 

  



7. Importância de acompanhar o plano de 

ensino. 

 
  Plano de Ensino 

 
  Cronograma  

 
  Ementa  

 
  Bibliografia 



 

8. Aula 

 
 Leituras de textos/referências 

 
 Listas de exercícios 

 
 Relatórios de laboratórios 

 
 Participação em sala 



Resumo das Dicas de quem passou por tudo isso... 

 

- Não deixe para estudar na véspera da prova... 

ESPECIALMENTE as disciplinas que você tem mais 

dificuldade (geralmente as disciplinas de Física e Cálculo). 

 

- A Universidade está aberta 24 HORAS por dia e 7 dias por 

semana. Você podem utilizar a estrutura aos finais de 

semana (salas de estudo e salas com computadores (203) 

aos finais de semana e em outros horários que não tenham 

aulas.  

 

- Estudem em grupos, otimizem seu tempo. Tente fazer os 

exercícios, senão conseguir veja com seus colegas, 

monitores de disciplinas, recorra ao professor.  

 

 

 



Resumo das Dicas de quem passou por tudo isso... 

 

 

- Relatórios e textos científicos demandam tempo... 

Universidade não é apenas um CTRL C + CTRL V do 

Wikipédia ou de algum outro site.  

 

- Quando um tema foi diferente de tudo que você já ouviu.. 

Você não tem qualquer “pré-conhecimento” sobre aquilo... 

Youtube pode ser uma ferramenta muito útil... 

 

 

 



Sites Úteis... 



9. O papel da autonomia e o projeto 
pedagógico da UFABC  

 
Leitura do projeto dos bacharelados 
interdisciplinares 

 
Escolha/dedicação às disciplinas 

 
Vivenciar diferentes áreas do 
conhecimento 

 
REALMENTE LEIAM.. APRENDAM A 
CALCULAR CR & CA (VAI SER ÚTIL) 



10. Conciliar estudo e trabalho é 
possível?  

 
Quais precauções o aluno deve tomar? 

 
Quantas disciplinas cursar? 

 
Desafios 

 

 

 



Grade Sugerida..... 



Grade Sugerida..... 



As disciplinas BCJ0203-15 Fenômenos Eletromagnéticos, 
BCJ0205-15 Fenômenos Térmicos e BCJ0204-15 Fenômenos 
Mecânicos serão ofertadas apenas uma vez no ano, porém serão 
oferecidas duas oportunidades de recuperação, ao longo dos 
dois quadrimestres subsequentes. 



Grade Sugerida vs Grade Real 

Quem se formou 

em 3, 4, 5, 6 anos 

TEM O MESMO 

TÍTULO! 



Cursos de apoio à graduação 

• Curso de Matemática: Revisão de Tópicos do 
Ensino Médio  

Inscrições abertas até 17/5. Aulas de 5 a 27 de 
junho. 

ufabc.net.br/cursomatematica 

 

• Curso de Física: Revisão de Tópicos do 
Ensino Médio 

Inscrições abertas até 17/5. Aulas de 5 a 27 de 
junho. 

ufabc.net.br/cursofisica 

http://ufabc.net.br/cursomatematica
http://ufabc.net.br/cursomatematica
http://ufabc.net.br/cursofisica
http://ufabc.net.br/cursofisica


Cursos de apoio à graduação 

• Curso de Leitura e Escrita na Graduação 

Projeto piloto ofertado para ingressantes BC&H 
2019 

http://prograd.ufabc.edu.br/curso-de-leitura-e-escrita-na-
graduacao 







11. Pesquisa 

 
Autonomia 

 
Tempo de dedicação – pesquisa e 
disciplinas 

 
Manual da Iniciação Científica: 
http://propes.ufabc.edu.br/images/iniciacao_cientific
a/manual.pdf 

 
http://propes.ufabc.edu.br/ic/ic-
divisao/perguntas-frequentes 

 
 

 

 

 

http://propes.ufabc.edu.br/images/iniciacao_cientifica/manual.pdf
http://propes.ufabc.edu.br/images/iniciacao_cientifica/manual.pdf


Que tipo de pesquisa fazemos na UFABC? 



Que tipo de pesquisa fazemos na UFABC? 



Boa Sorte!  


