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Bem-vindo(a) ao curso  
de especialização em  

Atenção Primária à Saúde!

Sabemos que muitas pessoas que participam de cursos 
a distância são adultas, possuem compromissos familiares 
e profissionais, logo, têm pouca disponibilidade de tempo 
para conduzir seus estudos. Por isso, é importante que 
você se organize a fim de otimizar seus momentos de 
estudo. 

Antes de darmos algumas dicas que poderão ser 
interessantes para você durante o curso, vamos conhecer 
algumas características que fazem a diferença ao se 
engajar com cursos online.  

Voltar para o início ·3·



Disciplina

Motivação

Organização

Proatividade
Determinação

Gosto pela leitura

Autodidatismo

Paciência para lidar 
com as dificuldades

Foco

O artigo do Professor José Moran, que você acessa 
clicando aqui , auxilia na compressão da importância 

dessas características. Vamos ler?

Voltar para o início ·4·

http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2014/02/depende.pdf
http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2014/02/depende.pdf


AGORA VAMOS ÀS DICAS QUE 
PODERÃO AUXILIÁ-LO(A) NA 
ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDOS



Tenha hábitos de vida saudáveis. Como anda 
seu sono? Nosso corpo precisa, em média, de 8 
horas diárias de sono. Também precisamos de 
uma boa alimentação, fazer atividades físicas 
e de momentos de lazer. Estabeleça horários 

fixos para dormir e se alimentar, pois isso o(a) 
auxiliará na regulação do seu relógio biológico 

e no bom no rendimento ao longo do dia.

Voltar para o início ·6·



Seja cuidadoso(a) com 
seu ambiente de estudos. 
Procure mantê-lo 
organizado, limpo, bem 
iluminado, arejado e 
silencioso. Estudar com 
a televisão ligada ou em 
locais por onde transitam 
muitas pessoas poderá 
atrapalhar.

A cadeira que você utiliza para estudar é 
confortável e permite uma boa postura?

Voltar para o início ·7·



Inclua pausas durante os estudos. 
Aproveite as pausas para relaxar, ir 

ao banheiro, conversar e se alimentar. 
Você conhece a Técnica Pomodoro de 

gestão do tempo? Aqui você encontra 
informações sobre ela. Existem 

aplicativos para smartphones que 
auxiliam na inclusão da técnica na 

rotina. Que tal dar uma pesquisada e 
experimentar?

Voltar para o início ·8·

https://www.bbc.com/portuguese/geral-55563393


Evite fazer outras atividades 
(domésticas, resolver 
problemas de trabalho, 
dar atenção a familiares 
ou animais de estimação, 
responder e-mails, utilizar 
redes sociais) enquanto 
estuda, pois sua atenção 
facilmente se dispersará.

Voltar para o início ·9·



Compreenda 
como funciona o 
Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 
(AVA) do seu curso, 
mesmo que você já 
tenha feito outros 
cursos a distância 
ou utilize recursos 
tecnológicos no 
seu dia-a-dia.

Voltar para o início ·10·



Leia todas as informações sobre cada uma das 
disciplinas que estiver cursando: carga horária, 
objetivos, cronograma, atividades que deverão 
ser feitas, etc. Isso é fundamental para você se 
organizar e planejar o tempo que dedicará aos 

estudos.

Voltar para o início ·11·



Se houver fórum de 
discussões, participe 
dos debates. Os fóruns 
são riquíssimos para a 
construção colaborativa  
de conhecimentos e a  
troca de experiências.

O(A) tutor(a) 
estará à disposição 
para lhe apoiar 
nos estudos. Se 
houver necessidade, 
acione-o(a).

Voltar para o início ·12·



A escrita é nossa principal ferramenta de 
comunicação em cursos a distância, portanto, 
seja cauteloso(a) ao escrever para que você 

seja compreendido(a). Lembre-se que estamos 
em um ambiente acadêmico, mesmo que 

virtual. Portanto, utilize linguagem formal.

Voltar para o início ·13·



Acesse o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem 
regularmente para não 
perder as atualizações.

Todas as disciplinas 
indicam materiais 
complementares para 
o aprofundamento 
dos estudos. 
Recomendamos que 
você acesse-os.

Voltar para o início ·14·



Não deixe acumular muito material para 
estudar ou muitas atividades para fazer, pois 
isso gera ansiedade, frustração e, dependendo 

dos prazos, poderá não haver tempo 
suficiente para fazê-las.

Voltar para o início ·15·



Fique atento(a) aos comentários (feedbacks) 
do(a) tutor(a) nas suas atividades, pois eles 

são feitos com o objetivo de contribuir com seu 
processo de aprendizagem. Além do mais, nas 
atividades formativas, você poderá utilizá-los 

para aprimorar suas atividades e, se for o caso, 
melhorar sua avaliação.

Voltar para o início ·16·



A participação nos encontros presenciais 
é obrigatória. Veja as datas no calendário 
acadêmico e programe-se para participar. 

Voltar para o início ·17·



No mais,  
desejamos um  

excelente curso! 
Conte conosco 

quando precisar!




