
Dicas

A Universidade



Não tem campainha pra avisar que vai começar ou 
terminar a aula;

Não tem ninguém fiscalizando se você está ou não 
assistindo a aula;

Ninguém está preocupado se você está estudando 
ou não;

MAS cada professor vai te cobrar nas provas como 
se só existisse a matéria dele e que você estudasse 
para ela 30 horas por dia.

Acabou o ensino médio.
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Dono da empresa;

Chefe;

Colega de trabalho;

Subordinado;

Perdido no caminho.

Apresentação
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Professor   X   Aluno

Pré escola                                         95%             5%

Ensino fundamental menor               70%              30% 

Ensino fundamental maior                50%              50%

Ensino médio                                    40%              60%

Graduação                                        30%              70%

Mestrado                                           20%          80%

Doutorado                                           5%          95%

Responsabilidade pelo aprendizado
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Ninguém vai querer saber

se você não teve aula,

se o professor não deu determinada matéria,

se o professor não tinha didática,

se a sala não tinha ar condicionado,

se a cadeira não era acolchoada ou

se você não gostava da comida do RU.

Vida profissional

5



Você só tem um direito primordial na Universidade:

Direito de estudar.

Todos os outros são subjacentes a ele.

Meus direitos
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Estude

Se você tem 4 horas de aula por dia, precisa de, 

pelo menos, outras 4 horas de estudo por dia.

Se tem 6 horas de aula, tem que estudar outras 6 

horas. Se não tem aula aproveita para rever a 
matéria.

Estudar é necessário, estudar muito é preciso.



Estudar cálculo estimula o raciocínio;

Prepara para resolver problemas complexos.

Nós projetamos o futuro!

Cálculo
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CR: Soma Médias

N° Matérias

Acesso as disciplinas

Bolsas

Laboratórios / Projetos

Ciência sem Fronteiras / BRAFTEC

Notas

9



• Número ideal por semestre.

• Tempo para estudar.

• Não adiantar disciplinas.

• Cuidado para não atrasar.

• Tempo do curso CP 4,5 anos.

Disciplinas
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Aproveitam a Universidade
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• Participem de congressos;

• Viagem para encontros;

• Participem dos laboratórios;

• Participem dos grupos de pesquisa;

• Etc.

• Participem também da vida social da universidade.



• Durante o curso vocês precisarão escrever trabalhos.

• Ao final do curso vocês  precisarão escrever uma 

monografia.

• Só escreve quem tem vocabulário.

• Só tem vocabulário quem lê.

• Leiam, pelo menos, um livro não técnico a cada 2 

meses.

Leiam
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• Fazer computação não significa que você é nerd.

• Se você se acha bom, pode ter certeza que tem 

2 ou 3 colegas que são melhores que você.

• Estude, supere seus próprios limites.

Computação

13



• Não tem almoço “di gartis” - 0800

• A sociedade está pagando a conta.

• Ganhar dinheiro é ótimo, desde que não atrase o 

curso.

• Atrasar 1 ou 2 semestres é aceitável, mais do que 

isso é prejuízo para você e para a sociedade.

A universidade é pública.
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Orientação

Está insatisfeito?

Quer trocar uma ideia?

Tem alguma dúvida?

Procure o coordenador do curso.
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Estudem

Estude muito!

Seu sucesso profissional só

depende de você.
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Lembrem


