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e dicas de estudoe dicas de estudo



BenefícioBenefício
Socioeconômico (BSE)Socioeconômico (BSE)

É direito do estudante
regularmente matriculado em
cursos presenciais da UFSM e
que se encontra em situação

de vulnerabilidade
socioeconômica;

No início de cada semestre, a
Pró-Reitoria de Assuntos

Estudantis (PRAE) lança o edital
com as informações e os critérios
que o estudante precisa atender

para realizar a solicitação; A concessão do BSE
ocorre a partir da análise

socioeconômica.



BenefícioBenefício
Socioeconômico (BSE)Socioeconômico (BSE)

Até que o campus UFSM-CS comece
a selecionar moradores para a Casa
do Estudante, o estudante que vem
para Cachoeira do Sul para estudar

pode solicitar auxílio moradia.

Consegui o BSE! Ao que euConsegui o BSE! Ao que eu
tenho direito?tenho direito?

Refeições gratuitas no
Restaurante Universitário

Mediante Edital.

Auxílio transporte

Mediante Edital.

Auxílio aquisição de
material padagógico

Moradia Estudantil

Dúvidas podem ser encaminhadas para: Dúvidas podem ser encaminhadas para: naeufsmcsul@ufsm.brnaeufsmcsul@ufsm.br

mailto:naeufsmcsul@ufsm.br


Contato: 
naeufsmcsul@ufsm.br

Busca promover um
espaço de acolhimento e

escuta, auxiliando na
identificação e superação
de questões psicológicas

que podem afetar a
aprendizagem e a

adaptação a universidade.

Busca auxiliar em relação às
dificuldades relacionadas
à organização e rotina de
estudos dos acadêmicos,
que podem interferir na

aprendizagem e
cumprimento das

atividades acadêmicas.

Para solicitar  os
atendimentos,

acesse o formulário
de solicitação.

Clique aqui!

ApoioApoio
PsicológicoPsicológico

ApoioApoio
PedagógicoPedagógico  

Contato: 
cs.pedagogico@ufsm.br

mailto:naeufsmcsul@ufsm.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC6uB1G8bLPk1e2sBXv2K-7TqnLq7twhx94ZbN-aMCzhArfw/viewform?c=0&w=1&gxids=7757


Tenha um cronograma ou agenda das suasTenha um cronograma ou agenda das suas

atividades;atividades;

“Tempo de vida”: reserve um tempo para o descanso, o lazer e as“Tempo de vida”: reserve um tempo para o descanso, o lazer e as

coisas que você gosta de fazer;coisas que você gosta de fazer;

 

Dicas deDicas de
estudoestudo

Respeite seus limites;Respeite seus limites;

Estabeleça prioridades e não deixe para a última hora;Estabeleça prioridades e não deixe para a última hora;

Organize um local e uma rotina diária de estudos;Organize um local e uma rotina diária de estudos;



Busque ajuda se precisar: colegas, professores, coordenação deBusque ajuda se precisar: colegas, professores, coordenação de

curso, no NAP/NAE e outros setores da UFSM-CS.curso, no NAP/NAE e outros setores da UFSM-CS.

 Não se cobre em excesso;Não se cobre em excesso;

Mantenha a comunicação com colegas e professores;Mantenha a comunicação com colegas e professores;

Cuide do corpo e da mente: água, sono,Cuide do corpo e da mente: água, sono,

alimentação e atividade física são importantesalimentação e atividade física são importantes

para a aprendizagem;para a aprendizagem;
Dicas deDicas de
estudoestudo



Contatos:Contatos:

NAE - naeufsmcsul@ufsm.brNAE - naeufsmcsul@ufsm.br

NAP - cs.pedagogico@ufsm.brNAP - cs.pedagogico@ufsm.br

  

Núcleo de Assistência ao Estudante (NAE)Núcleo de Assistência ao Estudante (NAE)

Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP)Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP)

Guia Rápido do NAE e do NAPGuia Rápido do NAE e do NAP

https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-de-Assist%C3%AAncia-Estudantil-2168312560158392/
https://www.instagram.com/naeufsmcs/

