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Da escola para a universidade
Iniciação universitária, momento de alegria, superação e muitas dúvidas
Fique ligado em algumas dicas fundamentais para um melhor
gerenciamento da vivência universitária
O ingresso em uma universidade é um marco de grande
importância na vida dos estudantes e, juntamente com esse novo
momento, esses calouros podem experimentar desde alegria e
sentimento de superação à insegurança acompanhada de muitas
dúvidas. O peso que a decisão por um curso universitário específico
pode ter no futuro de um aluno representa tanto uma certeza de
novas oportunidades, quanto um infinito questionar-se sobre qual
seria de fato a melhor escolha.
Para tornar essa iniciação um processo mais agradável e
possivelmente menos tumultuado, a professora e coordenadora
do curso de psicologia da Universidade Católica de Brasília, Ana
Cristina Oliveira, elenca algumas dicas valiosas para o ingresso dos
novos alunos no mundo universitário. Confira:

1. Procure conhecer a sua universidade:
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As instituições de ensino superior estão repletas de novas
oportunidades, portanto, procure informar-se sobre os diversos serviços
oferecidos, os quais podem ir desde apoio às pesquisas acadêmicas, até
incentivo às atividades desportivas e culturais.

2. Conheça a estrutura do seu curso:

Após conhecer a estrutura de apoio que a instituição oferece, é
chegada a hora de informar-se um pouco mais sobre as especificidades
do curso escolhido. Procurar a coordenação do curso para conhecer as
oportunidades específicas do mesmo, pode ser um aliado precioso para a
sua certificação pessoal de que fez a melhor escolha para o futuro. Não
tenha receio de não conhecer tudo sobre a profissão que escolheu seguir,
mas procure estar ciente dos diferenciais que a sua instituição lhe oferece,
conheça a grade curricular do curso, entenda os sistemas de crédito/
disciplinas e a dinâmica que envolve a especificidade da sua formação pois,
cursos diferentes terão configurações e dinâmicas distintas.

3. Organize um plano de estudos:
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Após situar-se um pouco mais dentro da instituição escolhida
e, mais especificamente, sobre o curso, é hora de organizar-se quanto
às atividades acadêmicas realizadas. Verifique as disciplinas que serão
cursadas inicialmente e, a partir disso, seria uma boa ideia organizar um
plano de estudos. As atividades acadêmicas no contexto universitário
têm uma dinâmica e configuração diferenciadas das utilizadas no Ensino
Médio e, para tanto, algumas atividades poderão ser agregadas à rotina
de estudos que você já tem:
- Localize e prepare previamente o material de estudo que será
necessário para cada disciplina. Verifique a disponibilidade dos textos
e materiais de estudo na biblioteca ou como recursos digitais e evite a
correria de não ter o material necessário à mão para a realização de uma
leitura ou atividade específica. Lembre-se também de otimizar os recursos
digitais e tenha uma consciência sustentável: imprima apenas o que for
realmente necessário;
- Organize-se, sempre que possível, para realizar leituras prévias às
aulas. A sua preparação quanto ao conteúdo das aulas poderá ser muito
útil para conferir maior dinamismo e interação tanto com o conteúdo
estudado, quanto com os colegas e professores;
- Produza fichamentos, resumos e/ou responda listas de exercícios.
Esses recursos poderão ser úteis na organização e fixação dos novos
conteúdos, bem como na construção gradual de uma nova interação com
as informações, de tal forma que o seu senso crítico possa ser ampliado a
cada dia;
- Sempre que possível, realize pesquisas e leituras complementares
àquelas indicadas pelos respectivos professores. O contexto universitário
proporciona um vasto espaço e potencial para pesquisa. Explore-o ao
máximo e produza com isso uma formação diferenciada.
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4. Crie um planejamento/calendário das atividades
acadêmicas a serem realizadas:

As novas tecnologias disponíveis hoje podem ser grandes
aliadas do gerenciamento da vida universitária. Utilizar um aplicativo
ou outro recurso, dentre os vários disponíveis atualmente, para o
agendamento das atividades a serem realizadas e prazos a serem
cumpridos pode representar uma boa economia de tempo e dinamização
do gerenciamento dessas atividades. Esses recursos poderão ser úteis
para evitar atrasos e o acúmulo de tarefas, fatores que podem tornar a
experiência acadêmica angustiante. Ao criar seu planejamento verifique
a possibilidade de atividades com prazos diferenciados para entrega e
organize-se para ser pontual. A pontualidade na entrega das atividades
poderá tornar sua rotina acadêmica bem menos estressante e muito mais
produtiva.

5. Faça amigos:
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A diversidade de pessoas que compõem uma comunidade universitária
possibilitará a você interagir com diferentes indivíduos, oriundos de diferentes
realidades sociais e culturais. Aproveite essa oportunidade para ampliar sua
rede social, conhecer novas pessoas e vivenciar novas experiências. Essa
riqueza somará em muito à sua formação pessoal e profissional!

6. Participe de Grupos de Estudos:

Considerando a nova dinâmica de estudos e as exigências das
atividades universitárias, uma boa ideia seria utilizar-se dos grupos de
estudos como um apoio adicional, sempre que possível. Essa dica poderá
ser útil tanto para a troca de experiências acerca da vida universitária e
organização dos seus estudos, quanto para complementar a dica anterior. Os
trabalhos em grupo são, geralmente, desafiadores por exigirem o respeito e
a interação com a diversidade de ideias e opiniões. Acredite, esse exercício
será fundamental para a futura prática profissional em equipe e interativa.
7. Seja crítico em suas pesquisas:
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É importante que você conheça e se aproprie das ferramentas de
pesquisa que o universo acadêmico lhe proporciona. A internet é um
recurso valioso para a realização de pesquisas, mas precisa ser utilizada com
muita cautela, pois se faz necessário criticidade na avaliação da veracidade
das informações pesquisadas. Antes de utilizar uma informação, confira
a fonte, seja ‘desconfiado’ e pesquise outras fontes antes de simplesmente
reproduzir um dado. Os periódicos especializados de cada área de estudo
são recursos de grande valor que poderão ser utilizados nas suas pesquisas
por informações relevantes e atuais.
8. Aprenda mais sobre “plágio acadêmico”:

Uma dica importante, e que deve ser realizada antes mesmo da sua
primeira produção acadêmica, é uma pesquisa prévia sobre o que significa
e o que caracteriza o “plágio acadêmico”. Este é um aspecto fundamental
no processo de pesquisa, pois faz referência ao respeito à autoria das
informações. Esta é uma regra essencial para a comunidade acadêmica
afinal, além de ser um espaço destinado à transmissão de conteúdo e ao
processo de ensino/aprendizagem, a Universidade é também um espaço
privilegiado de produção de conhecimento. Aprender a realizar citações
(diretas e indiretas) e conferir o devido crédito ao autor da informação que
você está utilizando é imprescindível para a rotina acadêmica.
9. Aproveite ao máximo as oportunidades:
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A vida acadêmica está repleta de oportunidades de crescimento
profissional e por isso você deve estar atento para não deixar nenhuma
delas escapar. Esteja ligado às ofertas de estágio (curricular e/ou
extracurricular); bem como às possibilidades de participação em projetos e
atividades de extensão. Outra experiência que pode ser muito enriquecedora
são as ofertas de intercâmbio que podem ser nacionais ou internacionais.
Em geral, as atividades extraclasse ampliam nossa capacidade de interação
com os conteúdos aprendidos, mas, em especial, com as experiências de vida
em diferentes contextos e realidades, sociais e culturais.
10. Seja feliz com sua escolha!

Como última dica, fica a sugestão de aproveitar ao máximo as novas
experiências que a vida universitária lhe proporciona. Lembre-se que nesse
momento da sua trajetória acadêmica você fez a opção por uma formação
profissional então aproveite ao máximo! Aprecie e explore as novas
informações, as novas experiências, a produção de uma nova rede de amigos
e contatos profissionais e se permita usufruir disso tudo com motivação e
responsabilidade.
Boa sorte nesse novo percurso!!
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