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●Conceito de gerenciamento de tempo, de procrastinação
e suas implicações

●Principais dificuldades relacionadas ao Gerenciamento
de Tempo

●Etapas envolvidas no Gerenciamento de Tempo

●Ferramentas para Gerenciamento de Tempo

Roteiro



Gerenciamento de Tempo

Gerenciar o tempo ou as atividades?

Relatividade do “tempo”

Valorização da produtividade



Processo comportamental complexo constituído por diversos
outros comportamentos menos complexos.

Envolve comportamentos de autoconhecimento, autocontrole,
resolução de problemas e tomada de decisão. 

Uso de ferramentas é uma parte do processo.

O que é gerenciar o tempo?



Autoconhecimento (elaboração de objetivos e planejamento de
forma geral)

 Autocontrole (conflito prazer imediato X punição em longo prazo)

        Quando eu procrastino? Por quê?
 Quais atividades me são prazerosas? Quais são aversivas?
 O que eu quero para minha vida (objetivos)? 

  Quais as consequências imediatas de eu procrastinar? E o que acontecerá
em longo prazo? (e vice-versa)
 Como posso manejar o ambiente para evitar consequências aversivas de
comportamentos contrários aos meus objetivos?

Gerenciamento de tempo e
comportamentos de autogoverno do indivíduo



Resolução de problemas e tomada de decisão (promoção de
autonomia e melhora do autogoverno)

Quais atividades realizo que têm relação com meus objetivos?
De quais projetos/atividades devo participar?
A que atividades devo me dedicar mais?
Qual o grau de importância e de urgência dessas atividades?

Gerenciamento de tempo e
comportamentos de autogoverno do indivíduo



Dificuldades de concentração;

Dificuldades em cumprir prazos;

Dificuldades em atingir os objetivos acadêmico-profissionais e pessoais;

Baixo desempenho profissional ou acadêmico e dificuldade em melhorar tal
desempenho;

Desequilíbrio entre a vida profissional e pessoal;

Estresse e ansiedade. 

Principais consequências do mau 
 gerenciamento de tempo



Por que melhorar o gerenciamento de tempo?

Organização das atividades;

Melhora do desempenho acadêmico;

Auxilia a diminuir o estresse e ansiedade;

Satisfação no trabalho e saúde.



Diagnosticar o uso do tempo;

Definir objetivos pessoais e profissionais;

Planejar as atividades a partir dos
objetivos, tempo e recursos disponíveis;

Realizar e monitorar as atividades
planejadas.

 

Principais comportamentos envolvidos com
gerenciamento do tempo



Identificar como usa o tempo ao longo da
semana;

Avaliar grau de desgaste físico, cognitivo
e emocional decorrente das atividades.

1. Avaliar o uso do tempo (diagnóstico)



Preencher o Quadro a seguir, todos os dias, por
sete dias!

Onde você gasta seu tempo?





Dicas para o preenchimento da tabela de
“Diagnóstico do Tempo”

Registrar as atividades que parecem ser de “menor
importância”;

Incluir atividades de cuidado pessoal, de lazer, de
“ócio” etc.;

Categorizar de forma mais específica as atividades
que envolvem a graduação;

Utilizar cores diferentes para registro das
atividades.



Pode ser que você se
surpreenda com a

quantidade de horas que
você gasta com algumas

atividades!



Por que o diagnóstico é importante?

Em quais atividades eu gasto a maior
parte do meu tempo? 

Essas atividades são importantes? São
necessárias? 

Elas possuem relação com o que quero
para minha vida? 

Eu estou realizando mais atividades
que não gosto do que gosto? 

É possível otimizar meu tempo?



2. Definir objetivos pessoais e acadêmico-
profissionais em curto, médio e longo prazo 

Os objetivos estão relacionados aos propósitos ou desejos em realizar
algo.

 O que considerar: 

1) os resultados que você quer obter;

2) fatores importantes para uma vida satisfatória.



O que eu quero para minha vida pessoal? 
Que resultados eu quero obter para minha vida
pessoal?

2. Definir objetivos pessoais e acadêmico-
profissionais em curto, médio e longo prazo 

Qualidade de vida: fazer mais atividade física e comer melhor.

Estar mais próximo da família:  visitá-los com mais frequência.



O que eu quero para minha vida acadêmico-profissional? 
Que resultados eu quero obter para minha vida acadêmico-profissional?

2. Definir objetivos pessoais e acadêmico-
profissionais em curto, médio e longo prazo 

Trabalhar como gestor numa empresa do ramo da construção civil, com grandes
empreendimentos: atuar numa empresa júnior para adquirir experiência de
gestão



2. Definir objetivos pessoais e acadêmico-
profissionais em curto, médio e longo prazo 

Resultado:  Atuar numa empresa júnior para adquirir experiência de
gestão

Que ações que devo realizar para alcançar esse resultado?

Identificar as empresas juniores disponíveis na universidade
Identificar requisitos e procedimentos necessários para ingresso na empresa júnior

 Avaliar adequação dos requisitos ao meu perfil



DICAS
SMART (específicos, mensuráveis, atingíveis,

realistas e definidos no tempo)
Objetivo - propósito de realizar algo, é aonde se

quer chegar. 
Metas - etapas descritas de forma detalhada,

quantificadas 

2. Definir objetivos  acadêmico- profissionais
em curto, médio e longo prazo �



�3.Planejar as atividades de acordo com os
objetivos

O resultado do planejamento é um conjunto de ações orientadas
para alcançar seus objetivos.

Definir as atividades para alcançar seus objetivos e estimar o
grau de dificuldade delas (fáceis e difíceis de realizar) 

Estimar o tempo necessário e disponível para realizá-las.
 
Registre tudo isso, pode ser numa agenda, aplicativo ou onde
você preferir.



Matriz Urgente x Importante



Perguntas norteadoras para estabelecer atividades:

- Qual a quantidade de atividades preciso realizar? 
- Qual o prazo de entrega da atividade?
- Outras atividades precisam ser realizadas simultaneamente?
- Quanto tempo vou levar para realizar esta atividade? 
- Qual o tempo disponível para realizar esta atividade? 
- Quais os recursos (materiais, financeiros, intelectuais, comportamentais, etc.)
serão necessários?

3.Planejar as atividades de acordo com os
objetivos



Lousa



Calendário



Agenda



Post-it



4. Executar as atividades conforme planejadas.

●Monitore as atividades que você está realizando e compare com o que foi planejado. 
●Retire do ambiente estímulos que podem causar distração.
●Diga não para as atividades que não são de sua responsabilidade. 
●Utilize recursos (agenda, memorandos ou aplicativos para smartphones) que
auxiliem na execução das atividades e no controle do tempo.



4. Executar as atividades conforme planejadas.

Yoshiy & Kienen (2018)



Consiste em deixar para depois, demorar, adiar o início ou
término da tarefa.

         característica da tarefa ou do professor, 
falta de motivação,
dificuldade ou aversão à tarefa, 
dificuldade com a gestão do tempo, 
adoção de hábitos equivocados de estudo, 
expectativas irrealistas ou perfeccionismo (medo de falhar).

Razões para procrastinar: 

Procrastinamos diante de atividades difíceis, desagradáveis, aversivas ou impostas.

Procrastinação



Para lidar com a procrastinação:

•Dividir a tarefa em etapas menores;

•Começar a tarefa sem pensar nos motivos;

•Iniciar pelo mais fácil ou agradável;

•Identificar e evitar as distrações;

•Manter o espaço organizado.



AMANHÃ É
SEMPRE O DIA

MAIS
OCUPADO DA

SEMANA
Provérbio
espanhol



É importante lembrar que a gestão do tempo
efetiva é aquela que você dá conta de fazer! E não aquela

que fica perfeita no
papel (Yoshiy & Kienen, 2018)
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