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ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PERSONALIZADO 
 
LOCAL: SALA DO NUTEPE – NÚCLEO TÉCNICO PEDAGÓGICO. 
 
ATIVIDADE: Fornecer atendimento pedagógico personalizado por meio de encontros para 
acolhimento, aconselhamento e orientações sobre rotina de estudos, gestão do tempo e 
produtividade, aplicação de testes de estilos de aprendizagem e dicas de neurociência para 
auxiliar no desenvolvimento da autonomia e alta performance nos estudos. 
 
PERÍODO: período letivo. 
 
 
RESPONSÁVEL:  Equipe Técnico pedagógica do campus Uruçuca. 
 
 
OBJETIVO: Contribuir para a permanência e êxito do/a estudante com aplicação e divul-
gação de novas metodologias de estudo que auxiliam no desenvolvimento da autonomia e 
alta performance nos estudos, contribuindo para a melhoria dos indicadores de desempe-
nho do Campus Uruçuca. 
 
 

COMO SOLICITAR O ATENDIMENTO: através material impresso e rede social, a solicita-
ção do atendimento por QR code estará disponível para os(as) estudantes, ou se preferir, 
poderá solicitar diretamente na sala do NUTEPE. 
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Após o atendimento, o(a) estudante recebe a devolutiva com orientações 
personalizadas em PDF: 
 
 

 
  
  

                          

ALUNO(A): Ana Clara Santos 
CURSO: Engenharia de Alimentos 
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PLANO DE ESTUDOS PERSONALIZADO E FLEXÍVEL 

HORAS SEMANAIS DISPONÍVEL TOTAL: 8 hs 
Complemente seus estudos utilizando o aplicativo QUIZLET para estudar as disciplinas que tem mais 

dificuldades. 

 

DISCIPLINAS(por ordem de 
prioridade) 

 

HORAS SEMANAIS PARA A DISCIPLINA 

 

PROGRESSO SEMANAL 

 

Exemplo: Química geral 2 horas 1+1+  

    

    

    

    

 
 

Dicas de neurociências 
 

-Dê tempo ao seu cérebro - Utilize o método de aprendizagem 
Pomodoro, e estude um assunto por 25 minutos e pause por 5. Dessa 
forma, você vai observar o quanto rende em determinado período e 
vai fazer uma gestão melhor do seu tempo. 
 
-Aula dada é aula estudada hoje!- revise o conteúdo das disciplinas 
com maior dificuldade no mesmo dia em que foi passado em sala de 
aula, assim seu cérebro transforma memórias de curto prazo em 
memórias de longo prazo, consolidando seu aprendizado. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Obrigado e siga as dicas! 

                                                                                                                   NUTEPE 

Observações: 
Ter uma rotina de alimentação saudável melhora a capacidade do cérebro no momento de se 
recordar e aprender novos conteúdos. Garantir boas noites de sono ajuda a fixar o conteúdo 
visto anteriormente e ter uma mente “acordada” para aprendizados novos no dia seguinte. A 
prática de exercícios físicos também é responsável pelo fortalecimento das conexões neurais 
e é uma ótima maneira de aproveitar o “modo difuso” do cérebro, essencial para o momento 
da aprendizagem. Assim, escolha uma de nossas oficinas esportivas para realizar. 
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DEVOLUTIVA, INTERVENÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO ATENDIMENTO 

1-Enviar o resultado do teste de estilos de aprendizagem e as estratégias de aprendiza-

gem específica para o estudante em PDF, juntamente com orientações sobre plano per-

sonalizado, dicas de neurociências rotinas de estudo e gestão do tempo e produtividade. 

O(a) estudante será acompanhado durante toda trajetória acadêmica pelo assessor peda-

gógico vinculado ao seu curso. 

2-Durante a escuta ativa, caso o estudante demonstre outros problemas (emocionais, so-

cioeconômicos e etc.) encaminha-lo para outros setores. 
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OFICINA DE ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

 
LOCAL:  Pavilhão dos cursos integrados 
 
ATIVIDADE:  Oferta da Oficina sobre Estilos de Aprendizagem.  
 
PERÍODO: 2022 
 
RESPONSÁVEL: Roselin Angelita Dantas Reis (Técnica em Assuntos Educacionais) e 
Viviane Leporace (Técnica em Assuntos Educacionais). 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVO: reconhecer o próprio estilo cognitivo de aprendizagem; compreender a teoria 
VAK dos estilos de aprendizagem; distinguir estilos e preferências de aprendizagem e 
promover o autoconhecimento da melhor forma de aprender do(a) estudante. 
 
ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
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AULAS DE VIOLÃO 
 

LOCAL:  Pavilhão dos cursos integrados 
 
ATIVIDADE:   Oficina Musical de Violão para todos(as). 
 
PERÍODO:  maio a dezembro de 2022 
 
RESPONSÁVEL: André Luiz Brandão (Técnico em Assuntos Educacionais). 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVO: oferecer vivência musical e também promover a interação, a convivência, o 
respeito mútuo entre os estudantes. A musicalização traz inúmeros benefícios para o 
desenvolvimento social e cognitivo, que podem ser refletidos por toda a vida. O aprendizado 
da música, que vai muito além do ensino de algum instrumento, pode ser um grande 
facilitador da aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento de diversas competências, 
destacando principalmente, da leitura e da escrita. 
 
ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
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OFICINA DE XADREZ 

 
LOCAL:  Pavilhão dos cursos integrados 
 
ATIVIDADE:  Oficina de Xadrez 
 
PERÍODO: agosto de 2022 
 
RESPONSÁVEL: Rudhero Monteiro (Professor EBTT de matemática). 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVO: desenvolver a concentração e tomada de decisões, além de exercitar a 
atenção, a paciência e o raciocínio lógico e, consequentemente, melhorar o desempenho 
escolar. 
 
ILUSTRAÇÕES/LINKS:    
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CURSO DE TEATRO 
 

LOCAL:  Pavilhão dos cursos integrados – Laboratório de Educação física 

 
ATIVIDADE:  Curso de Teatro 

 
PERÍODO: Julho a novembro de 2022. 
 
RESPONSÁVEL: Iara Bernabó Colina (Técnica administrativa e graduada em Direção 
teatral, Luiz Augusto Santos Porto e Mateus Sacramento. 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVO: explorar a criatividade, através do teatro e da expressão corporal, ampliando a 
capacidade expressiva e possibilitando os(as) participantes descobrirem seus potenciais e alcançar 
uma melhor compreensão de si mesmas com um reflexo transformador no meio onde vive. 
 
ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
 

                          
 

                          
Entre as metodologias utilizadas nos encontros estão exercícios de integração, rodas de bate-papo e discussão sobre os 
temas abordados; concentração; criatividade; percepção; expressividade; relaxamento; improvisação, alongamento; 
aquecimento corporal e vocal; jogos dramáticos; leitura e interpretação de textos teatrais. 
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AULA DE JIU-JITSU 

LOCAL:  Pavilhão dos cursos integrados – Laboratório de Educação física 

 
ATIVIDADE:  Treino de JIU-JITSU 

 
PERÍODO: maio a novembro de 2022. 
 
RESPONSÁVEL: Felipe Gões – Grão-mestre em Jiu-jitsu e André Luiz Brandão (Técnico 
em Assuntos Educacionais). 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVOS: desenvolver as funcionalidades físicas e mentais no organismo, trabalhando a 
disciplina, o condicionamento físico, combatendo o estresse e favorecendo a autoestima e relações 
interpessoais. 
 
ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
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OFICINA DE COMUNICAÇÃO ORAL E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
 

LOCAL:  Pavilhão dos cursos integrados – Laboratório de Informática 

 
ATIVIDADE:  Oficina de Orientações sobre comunicação oral e apresentação de trabalhos. 
 
PERÍODO: 31 de maio de 2022 

 
RESPONSÁVEL: Vinícius Reis de Figueiredo (Docente) e equipe pedagógica. 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVO: Visa fornecer informações sobre a fase de preparação para uma apresentação e dicas 
para o dia da apresentação. 
 

ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
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RODA DE CAPOEIRA 
 

LOCAL:  Pavilhão dos cursos integrados – Laboratório de Educação física/ Campinho 

 
ATIVIDADE:  RODA DE CAPOEIRA 

 
PERÍODO: maio a novembro de 2022. 
 
RESPONSÁVEL: Mariana Duarte(discente) – Mestre em Capoeira pela Tribo Unida e 
André Luiz Brandão (Técnico em Assuntos Educacionais). 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVOS: Estimular e desenvolver aptidões físicas naturais, através de movimentos es-
pontâneos; melhorar o reflexo e postura; reduzir estresse e ansiedade; desenvolver a força 
corporal e flexibilidade; estimular a capacidade de expressão individual por meios de movi-
mentos criativos; favorecer a socialização, relações interpessoais e autoestima; contribuir 
para a qualidade do sono e bem estar. 
 
ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
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OFICINA DE ARTE E EMOÇÕES 
 

LOCAL:   Área da Biblioteca 
 
ATIVIDADE: Oficina que utiliza pintura de mandalas e música clássica para trabalhar os 
aspectos socioemocionais do(a) estudante. 
 
PERÍODO: maio a novembro de 2022. 
 
RESPONSÁVEL: Roselin Angelita Dantas Reis e Viviane Leporace, ambas (Técnicas em 
Assuntos Educacionais). 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVOS: Estimular o(a) discente a compreender o contexto vivenciado, entendendo 
problemas e se autoconhecendo através da expressão artística e musical, proporcionando 
momentos de construção e autodescoberta. 

ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
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                                             OFICINA DE CROCHÊ 

 
LOCAL:   Sala da Coordenação de Assistência Estudantil 
 
ATIVIDADE: Oficina que utiliza o crochê como prática terapêutica para estimular o 
relaxamento, reduzindo o estresse e ansiedade. 
 
PERÍODO: agosto a dezembro de 2022. 
 
RESPONSÁVEL: Nilda Magalhães – (Assistente de alunos(as) e Roselin Angelita Dantas 
Reis (Técnica em Assuntos Educacionais) 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVOS: Melhorar a concentração, reduzir os níveis de estresse e ansiedade, 
estimular a criatividade e o raciocínio lógico. 
 
ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
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OFICINA DE DANÇA 

 
LOCAL:   Laboratório de Educação física. 
 
ATIVIDADE: Oficina que utiliza a dança como prática terapêutica para estimular o bem 
estar geral e reduzir o estresse e ansiedade. 
 
PERÍODO: agosto a dezembro de 2022. 
 
RESPONSÁVEL: Almenízio Júnior – (Técnico de alimentos) e equipe pedagógica. 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVOS: Melhorar o sistema cardiovascular; aumentar o fluxo sanguíneo; favorecer a 
respiração correta; ajudar nas defesas do organismo, estimular a criatividade e favorecer o 
bom humor e autoestima. 

 ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
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OFICINA DE TRANÇA AFRO 

 
LOCAL:   Laboratório de Humanidades 
 
ATIVIDADE: Oficina de trança afro que além de ensinar técnicas de trançagem, realiza uma 
contextualização histórica da estética negra partindo da sua importância e valorização de 
sua identidade.  
 
PERÍODO:  2022. 
 
RESPONSÁVEL: Haylla Vitória – (Trancista) e equipe pedagógica. 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVOS: compartilhar  conhecimentos sobre técnicas de tranças nagô, e de raiz, além 
de outras  trançagens, utilizando diversos tipos de materiais;  debater sobre a realidade 
social tendo em vista à valorização da estética negra. 

 

 ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
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OFICINA DE LIBRAS 
 

LOCAL:   Pavilhão do integrado 
 
ATIVIDADE: Oficina de libras promovida em parceria com o NAPNE (Núcleo de 
Atendimento às Pessoas com necessidades específicas). 
 
PERÍODO:  Mensalmente. 
 
RESPONSÁVEL: Equipe pedagógica e NAPNE. 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVOS:  Tornar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) mais acessível à comunidade 
acadêmica através de jogos, brincadeiras e músicas. 

 

 ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
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OFICINA DE EMPODERAMENTO FEMININO 
 

LOCAL:   Pavilhão do integrado 
 
ATIVIDADE: Oficina de empoderamento que expressam ações para fortalecer as mulheres 
e desenvolver a equidade de gênero. 
 

RESPONSÁVEL: Equipe pedagógica e GENI (Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade 

 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVOS:   Afirmar o poder de participação social às mulheres, garantindo que possam 
estar cientes sobre a luta pelos seus direitos, como a total igualdade entre os gêneros. 

 

 ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
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PALESTRA “VAMOS FALAR SOBRE DROGAS?” 

 
LOCAL:   Pavilhão do integrado 
 
ATIVIDADE: palestra sobre prevenção de drogas com Equipe do Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd), um projeto desenvolvido pela Polícia 
Militar da Bahia para estudantes das escolas pública. 
 
 
RESPONSÁVEL: Equipe da Proerd, equipe pedagógica e Coordenação de Assistência 
Estudantil.  
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVOS:  conscientizar os(as) discentes sobre os riscos do uso de drogas. 

ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
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OFICINA SEMEANDO A ÉTICA 

 
LOCAL:   Pavilhão do integrado 
 
ATIVIDADE: oficina proposta pela comissão de ética do IFBAIANO. 
 
RESPONSÁVEL: Vinícius Reis de Figueiredo (Docente e representante da Comissão de 
Ética). 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVOS: Trabalhar os valores e as boas práticas éticas com os(as) discentes.   

 

 ILUSTRAÇÕES/LINKS: 
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CONCURSO CULTURAL “VIRE ARTE NO IF” 

 

LOCAL:  Redes sociais do IFBaiano – campus Uruçuca 
 
ATIVIDADE: desafio pedagógico que propõe a recriação de obras de artes famosas através 
da fotografia. 
 
RESPONSÁVEL: equipe pedagógica 
 
TURMA(S): a oferta é direcionada a todos os cursos do IFbaiano – campus Uruçuca. 
 
OBJETIVOS: estimular a criatividade e as expressões das emoções através de uma 
atividade que explora o autoconhecimento e a conexão consigo mesmo. 

 

 ILUSTRAÇÕES/LINKS: 

 

                     

 


