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CALENDÁRIO
TECENDO SABERES



O QUE É O TECENDO SABERES?

É um projeto do NAPI que visa oferecer diversas ações, 
como oficinas  e rodas de conversa, ao longo de cada 
semestre. Tanto as oficinas quanto os eventos tratam de 
diversos assuntos, como aprendizagem, saúde mental, 
diversidade e direitos humanos. A proposta é que os 
encontros possibilitem um momento de troca, de 
diálogo e, dessa forma, fomentem o ideal de tecer 
coletivamente saberes e conhecimentos.



O QUE AS OFICINAS PODEM OFERECER?

A proposta é ajudar no desenvolvimento de habilidades que são
importantes para um bom desempenho nos estudos, na qualidade de vida e 
no relacionamento com colegas e colaboradores. As oficinas têm como
finalidade o aprendizado em conjunto e a abertura de espaço para 
discussões e acolhimento de angústias decorrentes do ambiente 
acadêmico.



POR QUE FALAMOS DE DIVERSIDADE?

O NAPI atua com o intuito de contribuir para um ambiente 
inclusivo, fundamentado nos princípios da diversidade, da 
solidariedade, do diálogo e do respeito às diferenças. Falar sobre 
diversidade é se preparar para o mundo globalizado, com expansão  
do conhecimento e com estímulo à empatia e às novas conexões.



AGOSTO SETEMBRO

Evento: Povos 
indígenas LGBTI+: 
por uma luta mais diversa

25/08 
 17:00

14/09
10:00

Programa de Apoio à 
Aprendizagem: Planejamento 
e Gestão do Tempo 

21/09
10:00

Programa de Apoio à 
Aprendizagem: Estilos e 
Técnicas de Aprendizagem

29/09
17:00

Evento: Saúde Mental de 
Estudantes Universitários: 
reflexões sobre a relação 
com os estudos. 

27/10
17:00



FFFFFF�

Oficina: Manejo de Estresse e 
Ansiedade – Como você lida 
com as suas emoções?

Evento: Pessoas com 
deficiência, relações 
amorosas e atravessamentos.

Oficina: Introdução à Libras.

Evento: Racismo e
Branquitude – O que tem a 
ver com Saúde Mental?

Oficina: Oratória - 
Desenvolvendo a habilidade de 
se comunicar.

OUTUBRO NOVEMBRO

19/10
10:00

27/10
17:00

09/11
10:00

24/11
17:00

30/11
10:00



ATENÇÃO:

-As Oficinas serão ofertadas às quartas-feiras, 
de 10h às 11:30. 

-Os Eventos nas quintas-feiras, de 17h às 18:30.



SE ATENTEM ÀS DATAS!

Você também pode conferir nossas ações pelo link:
https://www.sympla.com.br/produtor/napiunibh

Estamos à disposição: napi@unibh.br

Evento: Saúde Mental de 
Estudantes Universitários: 
reflexões sobre a relação 
com os estudos. 


