
Programação Acolhimento Estudantil 2014.2 

 

O Programa de Acolhimento Estudantil já tem data marcada. 

O evento acontecerá nos dias 24 e25 de julho, de 09h às 17h, no Campus do Gragoatá, 

mas também teremos atividades acontecendo em outros campi da UFF. 

Acompanhe a programação e participe! 

 

Atividades no Campus do Gragoatá 

 

Feira de Projetos 

 

A Enfermagem nos Espaços-Tempos da UFF: A Coordenação do Curso de 

Enfermagem estará realizando atividades em conjunto com o Diretório Acadêmico. 

Ação Digital STI: Realizarão a ativação de conta no idUFF, carteirinhas e criação do 

UFFmail dos calouros. 

Acolhendo os Calouros – Pedagogia 2014.2: Falarão sobre o tema “Educação em 

Foco”, com debates. 

Aiesec: A organização estudantil, que está presente em mais de 120 países, envia 

intercambistas para desenvolver projetos sociais em países da America Latina, Leste 

Europeu, Ásia e África. Estarão presentes com estudantes intercambistas que contarão 

suas experiências. 

Apresentação do Diretório Acadêmico de Turismo Thomas Cook: Os estudantes 

apresentarão o Diretório Acadêmico e suas atividades, além de tirar dúvidas sobre o 

curso. 

Apresentação do Projeto Pedagógico do Curso e da Vida Universitária – 

Coordenação do Curso de Serviço Social: Os calouros poderão conversar com a 

Direção do Curso e Coordenador. 

Arquivos Pra Quê? – Coordenação de Arquivos: A Coordenação de Arquivos da 

UFF estará presente informando sobre como os arquivos influenciam na vida cotidiana, 

com distribuição de material. 

Associação Atlética de Comunicação Social: Farão apresentação da Atlética, 

apresentação de vídeos, quiz esportivo e ações no Instagram. 



BiblioQuiz – Biblioteca de Nutrição/Odontologia e Biblioteca do Instituto 

Biomédico: Será realizado um Quiz com temas sobre a UFF, atualidades, historia do 

Brasil e outros assuntos, com distribuição de brindes. 

Biblioteca? Pra quê? – Superintendência de Documentação: Farão apresentação da 

Biblioteca do Campus do Gragoatá, seus serviços e produtos, além de esclarecer 

dúvidas. Apresentarão também o Portal de Periódicos da Capes e oferecerão 

treinamento para pesquisa no catálogo Online (Sistema Pergamum). 

Caarq: Apresentação do curso de Arquivologia, mostrando suas atividades e mercado 

de trabalho. 

Café no Escuro, Tecnologias Assistivas e Livros Inclusivos: Realização de uma 

oficina onde os alunos vivenciam as dificuldades das pessoas com deficiência, 

trabalhando a inclusão. 

Calourada Sem Opressões – Juventude Socialismo e Liberdade: Conversarão sobre 

opressões tanto nos trotes quanto na vivência geral da Universidade. 

Centro Acadêmico Sergio Vieira de Mello – Relações Internacionais: Farão uma 

exposição do curso, da Atlética, do Centro Acadêmico e de sua Empresa Júnior. 

Centro Acadêmico Sergio Vieira de Mello RI UFF – Argos Empresa Junior – 

Atlética RI UFF:  Farão uma apresentação do Centro Acadêmico e da Atlética de 

Relações Internacionais e demonstrações esportivas. 

Coletivo Diversitas UFF: Coletivo de luta pela livre expressão da diversidade sexual e 

de gênero da UFF. Estarão presentes realizando diversas atividades e dando 

informações aos novos estudantes. 

Conheça a UFF – Divisão de Relações Públicas: Apresentação da UFF para 

estudantes de Ensino Médio. 

Conhecendo a Agrha – Agrha Consultoria: Farão apresentação da Agrha e 

distribuição do Manual do Calouros 

Conhecendo a Biomedicina – Coordenação do Curso de Biomedicina e Diretório 

Acadêmico Jussara Pereira do Nascimento: O tema abordado durante o evento será 

“Biossegurança, Bioética e Materiais de Laboratório”. Também farão aferição de 

glicose. 

Conhecendo a Escola de Enfermagem – Diretório Acadêmico Aurora Afonso da 

Costa: Farão apresentação do curso, oficinas de pintura e outras atividades. 

Coordenação de Biblioteconomia – Centro Acadêmico de Biblioteconomia: Falarão 

sobre a formação do bibliotecário e o mercado de trabalho. Conversarão também sobre 

preservação e conservação de livros. 



Coordenação de Estudos de Mídia: Apresentarão o curso e estarão disponíveis para 

dúvidas. 

Curso de Comunicação Social: Os professores estarão presentes apresentando o curso. 

Diretório Acadêmico Anísio Teixeira: Realizarão dinâmicas de integração. 

Diretório Acadêmico de Ciência da Computação – Interação: Farão apresentação da 

UFF e do Diretório Acadêmico e realizarão jogos. 

Diretório Acadêmico dos Alunos de Administração – Calouro ADM: Conversarão 

sobre o curso e distribuirão manual do calouro. 

Diretório Acadêmico Roberto Kant – Associação Atlética Acadêmica de Segurança 

Pública: Apresentarão o Diretório Acadêmico e a Atlética do Curso de Segurança 

Pública. 

Diretório Central dos Estudantes Livres – Fernando Santa Cruz: O DCE estará 

presente para informar aos alunos sobre suas atividades e como participar. 

Divulgação do Papel da Empresa Junior na Universidade e Sua Influencia na 

Carreira dos Novos Alunos de Relações Internacionais – Argos Consultoria 

Internacional – Empresa Júnior de Relações Internacionais: Os estudantes farão 

apresentação da Empresa Júnior. 

Drinks Sem Álcool – Aprender a Preservar a Vida! – Curso de Hotelaria: Os 

estudantes falarão sobre a responsabilidade e o álcool e prepararão drinks sem álcool 

para os participantes. 

Enactus UFF – Faculdade de Administração e Ciências Contábeis – Departamento 

de Administração: Será apresentado o Time Enactus e artesanatos feitos no projeto que 

é realizado no Morro do Estado. 

Fazendo Direito! – Centro Acadêmico Evaristo da Veiga – Faculdade de Direito: 

Realizarão diversas atividades como Quiz Jurídico, fotos com os calouros, confecção de 

mural e intervenção teatral. 

Grupo de Oração Universitário Mãe – Ministério Universidades Renovadas e 

Igreja Católica: Apresentação e exposição do Grupo. 

Impacto Estudantil – Pacto Consultoria:  Apresentação de vídeo e realização de 

atividades interativas. 

Incubadora de Empresas da UFF – Exposição e Concurso de Ideias: Farão 

exposição da Incubadora e apresentação das empresas incubadas. Será lançado o 1º 

Concurso de Aplicativos da Incubadora e da Universidade. 



Introdução à Opção e ao Movimento Empresa Junior – Opção Consultoria – 

Empresa Junior de Economia: Farão uma apresentação da Opção Consultoria e do 

Movimento Empresa Junior. 

M8-32 – Grupo Evangélico: Farão distribuição de brindes e conversarão com os 

calouros sobre o Movimento e como participar. 

Marcha das Vadias Niterói: Farão um trabalho de conscientização sobre trotes 

machistas. Haverá também apresentação de vídeo e confecção de cartazes. 

Minor Empreendedorismo – Departamento de Empreendedorismo: Farão a 

divulgação do curso. 

Movimento Estudantil Alfa e Ômega – A UFF Conhecendo a Cristo Através de um 

Movimento Contagiante: Farão fotos criativas com os calouros, distribuirão brindes, 

realizarão atividades culturais. 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares – Escola de 

Serviço Social: Os estudantes bolsistas do Pibic e do Bolsa de Desenvolvimento 

Acadêmico apresentarão a pesquisa e irão exibir o documentário “Entre Muros e 

Favelas”. 

O Livro dos Sonhos – Superintendência de Documentação – Biblioteca de Pós-

Graduação em Geoquímica: Farão a confecção de um livro com a participação de 

todos os ingressantes. Os calouros receberão brindes e um manual. 

Oficina Teatral Heleny Guariba: Estarão presentes realizando atividades artísticas 

com os estudantes. 

Oficinas de Acrobacias, Malabares e Lutas – Diretório Acadêmico Guilherme 

Ripoll: Os estudantes  farão uma oficina com atividades impulsionadoras  para a prática 

de acrobacias, malabares e lutas, através de rolamentos, manuseio de objetos, poses 

acrobáticas e outros. 

Pastoral Universitária: Farão a promoção e integração dos universitários com a Igreja 

Católica. 

Pinte Aqui o Seu Livro – Biblioteca da Escola de Enfermagem: Farão pintura de 

folhas em formato de capa de livro e darão instruções para conservação e preservação 

de livros. 

Prograd: A Pró-Reitoria de Graduação estará presente apresentando seus projetos, 

incluindo o Trote Cultural, uma alternativa ao trote tradicional, com programações 

socioculturais. 

Programa de Extensão UFF Espaço Avançado – Participação e Cidadania para 

Idosos – Proex: Apresentação do programa que é campo de estágio, bolsas e pesquisas 

para alunos de diversos cursos. 



Reações , Há Diversas! – Exposição de Experimentações Artísticas dos Alunos do 

Curso de Artes da UFF : Mostra dos trabalhos artísticos e experimentais produzidos 

pelos alunos do Curso de Artes. Realizarão também uma oficina de atividades artísticas 

e expressivas. 

Restauração de Livros e Documentos – Centro Acadêmico de Biblioteconomia e 

Documentação: Divulgarão a profissão de restaurador de livros e documentos através 

de atividades lúdicas. 

Semana Acalourada – Diretório Acadêmico de Comunicação Social: Os estudantes 

apresentarão o Diretório Acadêmico e a UFF e distribuirão o Manual do Calouro. 

Também haverá visita guiada pelos campi da UFF. 

Sensibiliza UFF: Farão uma mostra de materiais acessíveis produzidos por alunos do 

Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão da UFF e também uma  

Exposição do trabalho do Núcleo Sensibiliza UFF, através da distribuição de folder 

informativo da Campanha publicitária desenvolvida com o objetivo de informar ao 

público usuário do Campus do Gragoatá sobre a Acessibilidade na UFF e os caminhos 

que a universidade está trilhando rumo à inclusão. 

Superintendência de Tecnologia da Informação: Farão uma apresentação dos 

sistemas desenvolvidos e convite para participar da Ação Digital STI. 

Tamoios Coletivo Assessoria Popular: Farão a apresentação do projeto que visa ações 

culturais, de extensão e pesquisa interdisciplinares. 

TV Bandejão: Apresentará suas atividades ao estudante. 

UFF Jr – Núcleo de Empresas Júniores da UFF: Falarão sobre o funcionamento do 

Núcleo no Rio de Janeiro e na UFF. 

Unitevê: Farão a cobertura do evento e entrevistas com os calouros. 

 

 

Durante os dois dias do evento, os calouros também poderão participar de um tour por 

pontos turísticos de Niterói, com saídas às 11h, 14h e 16h. 

Os novos estudantes também poderão conhecer a Tenda de Esporte, com o apoio do 

Projeto UFFesporte, onde participarão de campeonatos de xadrez, sueca, ping pong, 

swordplay e assistirão a diversas demonstrações esportivas apoiadas pelo projeto. 

Além disso, no Palco Cultural, poderão ver as seguintes atrações:  



 

Dia 24/07 

 

10:00 DJ VINIL DISCOTECAGEM 

11:00 CHAKARAS RAP - IMPROVISAÇÃO 

12:00  TRIO REGGAE CLÁSSICOS DO REGGAE 

13:00 BANDA VALERY MUSICAS DIVERSAS 

14:00 BUTIQUIM SAMBAS DIVERSOS 

15:00 MARACATU SEMENTE D JUREMA 

 

 

Dia 25/07 

 

10:00 DJ VINIL DISCOTECAGEM 

11:00 VOZ E VIOLÃO MUSICAS SELECIONADAS  

12:00 Mulheres Musica Variada 

14:00 CARDAPIO MUSICAL  OPÇÕES DE MÚSICAS 

 

Os calouros também poderão concorrer a bolsas de estudos e receber brindes dos nossos 

apoiadores: Santander, FEC, Celenit, Aliança Francesa, Yspanus, Egali Intercâmbio, 

Redbull e Crac. 

 

Na Faculdade de Medicina Veterinária, localizada no Vital Brasil, às 10h, os calouros 

serão recebidos com uma mostra da atuação do médico veterinário, além de oficinas e 

quis. Também será oferecido o serviço de adoção de animais e conscientização da posse 

responsável. 

O Curso de Matemática, localizado no Campus do Valonguinho, estará recebendo seus 

calouros, das 13h às 18h, com diversas atividades culturais. 

 

As atividades do interior acontecerão em datas específicas, que serão divulgadas 

posteriormente. 

 

 


