
NÓS ESTAMOS AQUI, 
COM VOCÊ!

E pra você sempre lembrar disso, 
confira as dicas do setor de 
Pedagogia do Padis

#UNIDEPemcasaporvocê

 



OLÁ, NÓS SOMOS O PROGRAMA
DE ATENDIMENTO AO DISCENTE,
MAS VOCÊ PODE NOS CHAMAR
DE PADIS. 

Nós somos um setor do UNIDEP, criado unicamente pra cuidar de 
você e da sua jornada acadêmica. Gratuitamente, nós ofertamos 
atendimento psicológico, pedagógico e desenvolvemos muitas 
outras ações focadas unicamente no seu bem-estar.

O que o seu amigo PADIS quer é ver você passar
pela faculdade de forma tranquila e saudável. 



A nossa missão é:
Assegurar aos acadêmicos do UNIDEP 
condições necessárias para a garantia 
do acesso e permanência, a partir de 
parcerias e programas, atendimentos 
pedagógicos, psicológicos e serviços 
de saúde, bem como, a promoção de 
atividades científicas, artísticas, de 
saúde, esporte e lazer, propiciando 
assim, uma formação humana integral.

E os nossos
valores são:
Foco no aluno;
Ética, Dedicação
e Confiabilidade. 



Neste momento diferente, de recolhimento que estamos 
vivendo, em função desta pandemia relacionada ao COVID-19, 
o setor de psicologia preparou um material psicoeducativo, 
pra te ajudar a refletir e cuidar da sua saúde mental.

 Esperamos poder vê-lo em breve, saudável,
 e com muita energia para seguir os estudos.

Um grande e carinhoso abraço (virtual)!



DICAS PARA VOCÊ GERENCIAR MELHOR SEU 
TEMPO DE ESTUDO E SER MAIS PRODUTIVO

Eis algumas dicas simples para você organizar seu tempo e obter um 
melhor aproveitamento na hora de estudar! A gestão do tempo é 
fundamental para quem tem muito a estudar e irá te ajudar a obter 
excelentes resultados.



A organização começa aqui: liste 
todas as suas prioridades em todos 
os âmbitos da sua vida, as matérias 
que você tem mais dificuldade, um 
exercício físico que gosta de fazer 
diariamente, etc.

A lista de prioridades te ajudará 
muito a não se esquecer de nada 
importante. Feito isso, vamos para 
o segundo passo. 

1. FAÇA UMA LISTA 
DE PRIORIDADES



Pegue a sua lista de prioridades 
e  mãos  à  obra !  Organ ize  suas  
atividades de acordo com seus 
horár ios semanais .  Faça um 
c ro n o g ra m a  c o m  t o d a s  a s  
atividades que pretende realizar 
— é  esse  cronograma que va i  
servir de norte para seus estudos.

Lembre-se de contar o tempo 
entre uma matéria e outra, um 
tempo para um f i lme ou algo 
para relaxar.

2. ORGANIZE SUAS 
ATIVIDADES



Com as atividades já organizadas, 
chegou a hora de gerenciar seu tempo 
de estudos e para render de forma 
satisfatória, deve ser organizado! 

É fundamental organizar o espaço de 
estudos. Tire um tempo antes do início 
dos estudos para organizar o ambiente, 
deixando tudo à mão e o material 
organizado em sequência, para que 
você não perca tempo procurando 
folhas e apostilas quando for 
realmente começar estudar. 

3. GESTÃO DE TEMPO



Lembre-se que o seu esforço será 
recompensado. Por isso, tenha foco 
em seu objetivo, comprometa-se e 
faça tudo àquilo que planejou. Não 
deixe para a semana que vem, amanhã, 
ou daqui a meia hora — a procrastinação 
é  u m a  d a s  m a i o re s  i n i m i g a s  d o s  
estudos. Portanto, o plano de estudos 
precisa ser seguido corretamente. 

Faça  uma l i s ta  f í s ica  de  todas  as
suas  metas  e  vá ret i rando tudo o 
que já foi feito para que isso te dê ânimo 
para seguir em frente. Faça a correta 
gestão de seu tempo e o êxito será 
consequência!

B O N S  E ST U D OS !

4. CUMPRA SUAS METAS



Pedagoga PADIS - Programa de Atendimento Ao Discente
Clarice Silva dos Santos

Coordenação PADIS - Programa de Atendimento Ao Discente 
Jaqueline Bernardi Ferreira – Administradora CRA/SC N. 27355

AGENDE SEU ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ON-LINE
clarice.santos@unidep.edu.br 

Estamos aqui!


