
TEIA Turmas de Ensino, 
 Integração e 
Aprendizagens

A Pró-Reitoria de Graduação da Unilab, numa ação integrada com a Coordenação da Área de 
Formação Docente, apresenta o Programa TEIA – Turmas de Ensino, Integração e Aprendi-
zagens, que se propõe a oportunizar educação tutorial nas áreas de Química, Física, Biologia 
e Matemática para os alunos da Unilab.

Oportunizar aos estudantes o estudo de 
conceitos básicos de Biologia, Química, 
Física e Matemática que serão impor-
tantes em disciplinas de seus cursos a 
partir do segundo trimestre;

Promover a integração entre os 
estudantes, estimulando-os a formarem 
grupos de estudos e
a se apoiarem durante seu percurso 
formativo;

Contribuir com o processo de inserção dos 
estudantes da Unilab na vida universitária.

Objetivos das TEIAs
-

-

-

Participarão das TEIAs nesse primeiro 
trimestre letivo de 2012 os estudantes 
ingressantes nos cursos de Agronomia, 
Engenharia de Energias e Ciências da 
Natureza e Matemática.

Quem participará das TEIAs?

A avaliação diagnóstica é um teste que 
objetiva conhecer o domínio de conteúdos
básicos de Química, Física, Biologia e 
Matemática, que são importantes para a 
aprendizagem em disciplinas que serão 
cursadas a partir do segundo trimestre do 
seu curso. Os estudantes que obtiverem 
notas inferiores a 5,0 participarão das 
TEIAs. A participação é facultativa para 
aqueles com nota igual ou superior a 5,0.

O que é a avaliação diagnóstica?

Avaliação Diagnóstica 
Biologia e Química

Avaliação Diagnóstica 
Física e Matemática
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17/10

O conteúdo das avaliações de cada disci-
plina será disponibilizado. Leia atenta-
mente o conteúdo e prepare-se para as 
avaliações! Monitores estão disponíveis 
para auxiliar no que for possível.

Cada uma das disciplinas contempladas – 
Química, Física Biologia e Matemática –
terá uma TEIA, na qual os alunos serão 
orientados por professores e monitores da 
disciplina. Além de aulas expositivas, os 
estudantes trabalharão em grupo, desen-
volvendo uma série de atividades cujo 
objetivo é estimular o aprendizado dos 
conteúdos de base das disciplinas. A ideia 
é que os estudantes sejam agentes de seu 
próprio aprendizado e trabalhem ativa-
mente durante sua participação nas TEIAs.

Como funcionarão as TEIAs?

Basta entrar em contato com a Prof.ª Artemis Pessoa (artemis@unilab.edu.br) ou Mariana Melo 
(mmelo@unilab.edu.br). Estamos à disposição para ajudá-lo(a)!

Dúvidas?
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