
Programação PAE 2015.1 

 Niterói – Campus do Gragoatá  

 

Acolhimento com a Nutrição – Será realizando um encontro interativo entre calouros e 

veteranos, com informações sobre o curso, campus, facilidades e dificuldades da vida 

universitária. 

 

Aiesec – Mostra com intercambistas da Aiesec contando sobre as diferentes atividades e 

experiências em seus intercâmbios sociais e profissionais. 

 

AGRHA – Apresentação das atividades e oportunidades oferecidas pela Empresa Júnior 

Agrha Consultoria. 

 

Argos Consultoria Intl Junior – Apresentação sobre a empresa Júnior de Relações 

Internacionais para os novos alunos do curso. 

 

Atlética do Curso de Nutrição – Fará a divulgação dos eventos e atividades do Curso de 

Nutrição. 

 

Atlética da Faculdade de Economia da UFF – Apresentação da história e conquistas 

recentes da atlética, introdução dos alunos, apresentação do campus e do recrutamento 

de atletas dentre os ingressantes em economia. 

 

Atlética de Relações Internacionais – Apresentação do curso de Relações Internacionais 

e do funcionamento da Atlética do curso. Além da realização da atividade esportiva 

Slack Line. 

 

Biblioteca da Escola de Enfermagem – Realizará um jogo de tabuleiro, onde as peças 

serão os calouros, identificados por personagens de histórias. Os participantes ganharão 

brindes. 

 

Biblioteca de Nutrição e Odontologia e Biblioteca do Instituto Biomédico – Realizará o 

BiblioQuiz, que consiste em jogo de perguntas e respostas, do qual podem participar 

calouros e seus familiares, além de alunos do Ensino Médio que visitarão a UFF durante 

o evento. Brindes serão sorteados entre os participantes. 



 

Biblioteca da Faculdade de Direito – Os calouros serão apresentados à SDC e à 

Biblioteca da Faculdade de Direito, receberão o Regulamento Interno e brindes. O 

objetivo é conscientizar os alunos sobre a importância do estreitamento das relações 

com a biblioteca. 

 

Biblioteconomia e Documentação – Com o projeto Viajando no Mundo da Biblioteca, 

os alunos, caracterizados de personagens de livros infanto-juvenis, apresentarão aos 

visitantes o curso, os livros, as bibliotecas e incentivando a leitura. Enquanto alguns 

alunos receberão os calouros junto a coordenação apresentando a programação da 

primeira semana de aula, dando orientações, entregando as cartas de Boas-vindas, o 

convite para visitar o estande e o manual SOS Calouro. 

 

Café no Escuro, Tecnologias Assistivas e Livros Inclusivos – Os calouros poderão 

vivenciar as dificuldades de pessoas que possuem deficiência através de 

experimentações. 

 

Casvim e Cosmo Político – Apresentarão aos estudantes com banners, cartazes, folders 

e manuais o funcionamento do curso de Relações Internacionais e a dinâmica das 

entidades relacionadas ao curso RI UFF. 

 

Centro de Artes UFF – Os representantes do Centro de Artes farão a divulgação de suas 

ações e projetos e distribuição e sorteio de brindes. Além disso, o calouro interessado 

poderá agendar visita guiada pelo Centro de Artes e pela Biblioteca Central do Gragoatá 

para conhecer algumas exposições. 

 

Coletivo de Estudantes Negros da UFF Iolanda de Oliveira – Os estudantes realizarão a 

manutenção do mural e prestarão informações sobre o grupo e a UFF. 

 

Conheça a UFF – Estudantes de Ensino Médio aproveitarão a oportunidade do 

Acolhimento para conhecer a UFF. Os representes do Projeto Conheça a UFF, 

realizarão uma palestra e visitas guiadas. 

 

Curso de Turismo – A recepção será realizada por estudantes e professores do Curso em 

suas novas instalações no Campus do Gragoatá. Os calouros receberão folhetos 



informativos e um manual. Também poderão realizar uma visita guiada pelo prédio da 

Faculdade de Turismo e Hotelaria. 

 

Curso de Biomedicina – Alunos e professores da Biomedicina apresentarão o curso aos 

visitantes e serão realizadas as seguintes atividades:  visualização de lâminas no 

microscópioe apresentações sobre 4 habilitações de Biomedicina. 

 

Curso de Graduação em Enfermagem – Apresentação do Curso, realização de matrícula 

e informações sobre a inscrição em disciplinas. Ocorrerá no stand a recepção dos 

calouros e familiares pela Comissão de Acolhimento e pela Coordenação do Curso, o 

objetivo é apresentar a profissãoe realizar dinâmicas, brincadeiras, divulgação de 

contato por redes sociais e divulgação da Semana de Calouros. 

 

Curso de Ciências Sociais – Os calouros serão recebidos no Stand e serão apresentados 

ao curso de Ciências Sociais, participarão de debates e rodas de conversa com 

professores e alunos veteranos. 

 

Curso de Química – Apresentação do curso, nas diversas áreas da Química, do mercado 

de trabalho e da rotina do profissional de Química (professor, bacharel e químico 

industrial). 

 

Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria – Ocorrerá uma Mostra de trabalhos sobre a 

atuação do hoteleiro e distribuição de material informativo sobre o curso, nos pilotis do 

Bloco H e Hall do prédio. Acontecerão pequenos tours para que os calouros possam 

conhecer as estruturas principais da UFF e da Unidade da FTH e Ciclo de Palestras no 

mesmo bloco, nas salas de aula do 3º andar, no período da tarde. 

 

Curso de Farmácia e Diretório Acadêmico Abel de Oliveira – Serão realizadas 

atividades lúdicas apresentando a profissão do Farmacêutico, seus campos de atuação, 

atividades que visam a integração entre os calouros e veteranos. 

 

Curso de Processos Gerenciais – Apresentação do curso de graduação tecnológica em 

Processos Gerenciais e da rotina acadêmica do Departamento e da Coordenação, além 

da apresentação dos projetos de pesquisa produzidos pelo curso com abordagem em 

Empreendedorismo. 

 



Diretório Acadêmico de Administração – Serão realizados Mostra de materiais, 

conversa com alunos sobre como é e o que esperar do curso de ADM e da UFF, dicas, 

instruções e socialização. 

 

Diretório Acadêmico de Turismo Thomas Cook (DATUR) – Apresentação geral oral e 

escrita do Diretório Acadêmico do curso de Turismo da UFF para toda a comunidade 

acadêmica. 

 

Diretório Central dos Estudantes – Realizará a recepção dos calouros, distribuição do 

Manual do Calouro, gravação do vídeo do DCE para divulgação do evento. 

 

Diretório Acadêmico Anísio Teixeira (Pedagogia) – Os calouros preencherão um painel, 

elaborado pelos veteranos, com desejos e expectativas para o futuro. Tirarão fotos com 

tags confeccionadas pelos alunos e em seguida irão realizarão a sua inscrição. Após o 

término da inscrição, os calouros serão direcionados ao Stand, onde participarão de uma 

oficina de camisas com stencil. 

 

Diretório Acadêmico Aurora de Afonso Costa – Com o projeto “A Enfermagem e seus 

Campos de Atuação na Sociedade”, os alunos apresentarão o Curso de Enfermagem da 

UFF, atuação do profissional em Enfermagem e suas competências frente a sociedade. 

 

Diretório Acadêmico de Ciências da Computação -  Com o projeto “I(n)teração” os 

calouros conhecerão os jogos feitos pelos veteranos mostrando um pouco do que o 

curso de Ciência da Computação oferece. Acontecerão competições de jogos entre os 

alunos, distribuição de informações sobre o curso e a universidade e a apresentação da 

historia daComputação. 

 

 

Diretório Acadêmico de Comunicação Social (DACO) – Os calouros serão apresentados 

à Universidade e ao curso de Comunicação, aos projetos existentes na universidade e 

receberão o ‘Manual do Calouro’. 

 

 

Divisão de Acessibilidade e Inclusão: Sensibiliza – As atividades serão iniciadas com a 

apresentação de materiais didáticos acessíveis e instrumentos de suporte à vida 

acadêmica de pessoas com deficiência, depois ocorrerão Oficina de libras, apresentação 

de grupo de dança formado por pessoas com e sem deficiência (cadeirantes), 

apresentação do time de Rugby em cadeiras de rodas da Anbef, exibição de vídeos e 

distribuição de folhetos informativos. 



 

Editora da Universidade Federal Fluminense (Eduff) – A EdUFF apresentará livros e 

programas, distribuirá folder explicativo e cupom para sorteio de exemplares de livros 

(o sorteio acontecerá no palco do acolhimento), além de realizar um tour pelo campus, 

incluíndo a Livraria do Gragoatá e apresentação da editora feita pelos estagiários dos 

setores de Comunicação e Distribuição e o sorteio de livros entre os participantes. 

 

 

Faculdade de Educação – Será exibido o filme “Tarja Branca” (documentário que 

aborda o ato de brincar como intrínseco ao ser humano e problematiza o comportamento 

do homem contemporâneo, refletindo sobre sua natureza lúdica).   

Após o término da exibição, ocorerá um debate sobre o filme. 

 

 

Grupo Estudantil de Dança de Salão da UFF – Realizará uma mostra de variadas danças 

de salão, com duração de 20 minutos, precedida por um “aulão” de uma ou mais 

modalidades específicas, com duração de 1h. 

 

 

Grupo PET-Tele – Apresentação do Grupo PET-Telee dos projetos realizados pelos 

alunos. 

 

 

IN Junior – Apresentação do movimento de empresas juniores do Brasil e a empresa 

júnior do Instituto de Computação (In Junior), discussão da importância do espírito 

empreendedor e realização de quatro bate-papos com a abordagem de temas como 

empreendedorismo, computação, empresa júnior e expectativas com o a graduação.    

 

 

Incubadora de Empresas da UFF – Será realizada uma exposição da estrutura da 

Incubadora de Empresas da UFF e quatro empresas incubadas apresentarão seu produto, 

em uma mostra dinâmica, onde o aluno poderá usar equipamentos, aplicativos e 

participar da roda de conversa com os alunos empreendedores. 

 

 

Ministério Universidades Renovadas (MUR) – Apresentação e exposição do Ministério 

Universidades Renovadas juntamente com seu movimento GOU-Mãe há 16 anos 

presente na UFF. 

 

 

Minor em Empreendedorismo – Recepção dos calouros e divulgação do Curso Minor 

em Empreendedorismo. 

 



Movimento Estudantil Aliança Bíblica Universitária Brasileira – Os veteranos 

apresentarão o Movimento e distribuirão folders e marca textos de brinde. 

 

Moradia Estudantil – Participação com orientação aos novos alunos sobre o projeto de 

Moradia Estudantil UFF. Orientações gerais, encaminhamento para visitação. 

 

 

Movimenta UFF – Os calouros serão recebidos pelos calouros, que passaram suas 

experiências, com a intenção de informá-los sobre a realidade da UFF. Serão debatidas 

as opressões nos trotes e a importância do estudante cotista na Universidade. 

 

Movimento Estudantil Alfa e Ômega – Os calouros poderão tirar fotos criativas, 

receberão brindes, participarão de brincadeiras e serão apresentados ao movimento 

estudantil Alfa e Ômega pelos veteranos da UFF. 

 

Nutrição: Conheça o Curso da UFF – Encontro interativo com informações sobre o 

curso, campus, oportunidades para os alunos de Nutrição dentro da faculdade e projetos. 

 

O Cosmopolítico – Será apresentado um Briefing sobre a história e objetivo do 

periódico do curso de Relações Internacionais, instruções de como participar nas 

publicações e exibição da edição física. 

 

 

Opção Consultoria Junior – Apresentação da Opção Consultoria, empresa júnior da 

Faculdade de Economia, e do Movimento Empresa Junior, apresentação da história da 

Opção Consultoria e da cultura da empresa. 

 

 

Pacto Consultoria – Apresentação da empresa júnior da escola de negócios (Pacto 

Consultoria) aos calouros, com o objetivo de motivá-los a participar da empresa. 

 

 

Pastoral Universitária – Promoverá a integração dos universitários com a Igreja 

Católica, por meio de diversas iniciativas. O stand funcionará durante todo o tempo 

previsto para atividades do PAE. 

 

 

Superintendência de Tecnologia da Informação – Será realizado o atendimento aos 

alunos ingressantes oferecendo os seguintes serviços: ativação de conta no IdUFF, 

solicitação da Carteirinha UFF e criação de UFFmail. 

 



Suporte à Ação Digital: STI – Divulgação dos serviços oferecidos pelo STI e 

informações sobre Carteirinha UFF e acesso ao sistema IdUFF.  

 

Superintendência de Documentação e Biblioteca Central do Gragoatá – Com a 

Campanha de Preservação do Acervo da BCG, farão uma pequena exposição dentro da 

biblioteca com alguns livros danificados para conscientizar os usuários da importância 

de preservar os livros, além de um stand para a apresentação de seus produtos e 

serviços. 

 

TV Bandejão – Será exibida uma programação especial da TV Bandejão para o 

acolhimento estudantil. Será realizada a votação do novo “slogan” da TV e o registro do 

evento para utilização na programação do Restaurante da Reitora, do IACS e do 

Instituto de Ed. Física. 

 

 Niterói – Fora do Gragoatá 

 

Associação Atlética Acadêmica de Segurança Pública – Haverá a recepção e 

acompanhamento dos estudantes para a inscrição, a apresentação das atividades 

desenvolvidas pela Associação Atlética Acadêmica Segurança Pública, além de uma 

roda de conversa e dinâmica de apresentação e integração entre veteranos e calouros. 

 

 

Centro Acadêmico de Ciências Contábeis – Será realizada a “Recepção Calorosa”, onde 

os calouros do curso de Ciências Contábeis serão apresentados aos alunos de outros 

períodos do curso, proporcionando a integração entre ambos. Os calouros poderão tirar 

suas dúvidas e ainda receberão o Manual do Calouro. 

 

 

Curso de Física – No dia da matrícula os alunos serão recepcionados e encaminhados ao 

auditório, onde haverá uma apresentação dos representantes do curso e do Diretório 

Acadêmico.  Os calouros serão orientados sobre questões importantes da universidade 

como: moradia estudantil, bolsas e BusUFF.  Haverá também uma palestra sobre a 

Licenciatura em Física, onde os alunos irão entender e tirar suas dúvidas referentes ao 

curso e atuação profissional, além de apresentação de projetos do curso e programação 

esportiva, para que os calouros possam ser integrados à comunidade acadêmica. 

 

 

Diretório Acadêmico da Arquitetura e Urbanismo – Será realizada uma atividade de 

pintura criativa nas paredes e muros do DACA (Chalé), onde com a criatividade e o 



bom-senso, pretende-se criar uma imagem favorável ao curso, tornando-o mais atrativo, 

estabelecendo vínculos entre os novos e os antigos alunos. 

 

Diretório Acadêmico Barros Terra (DABT) – O DA de Medicina receberá seus calouros 

com uma atividade, que visa oferecer aos novos alunos uma reflexão sobre o curso. Todas 

as atividades realizadas servirão para que os novos alunos se integrem entre si e com os 

veteranos. Os calouros ainda conhecerão o funcionamento do sistema de saúde de Niterói 

e o Sistema Único de Saúde (SUS), para que tenham um contato inicial com a realidade 

da saúde no município. 

 

 

Diretório Acadêmico Carlos Chagas – Serão realizadas visitas ao campus e os calouros 

participarão de diversas atividades com a presença de veteranos, professores e 

coordenadores do curso. Ocorrerão ainda palestras e informações importantes para o 

aluno recém chegado na universidade. 

 

 

Diretório Acadêmico Dezessete de Julho – Será realizada uma feira com exposição dos 

Projetos Acadêmicos e Guia aos Laboratórios. 

 

Diretório Acadêmico Roberto Kant – Com a atividade “Chegou pra ficar”, o curso de 

Segurança Pública tem por objetivo apresentar aos alunos tudo sobre o curso como 

matérias, pesquisas, referências, projetos, promovendo o acolhimento ao estudante 

recém ingresso, estimulando a compreensão da temática central do curso e sua relação 

com temas recorrentes na sociedade, sanando dúvidas dos calouros, gerando o 

entrosamento e a troca de conhecimento entre novos alunos e veteranos. 

 

Diretório Acadêmico Vital Brazil Filho (DAVBF) – O DA da Faculdade de Veterinária 

receberá os calouros com a entrega de materiais e mostra das diversas áreas de atuação 

do Médico veterinário, além apresentar o campus e tirar dúvidas dos alunos. 

 

Superintendência de Documentação, Biblioteca da Escola de Engenharia e Instituto de 

Computação – Realizarão treinamentos e palestras de curta duração, que serão 

desenvolvidos durante o dia do acolhimento, além de sorteios de kits e brindes para os 

calouros. 

 

 

 

 



 Interior  

 

Associação Atlética Acadêmica UFF Rio das Ostras – Serão divulgadas as atividades 

que a Atlética realiza durante o semestre, proporcionando aos calouros a participação e 

adaptação na universidade. 

 

 

Biblioteca do Aterrado de Volta Redonda (BAVR) – Serão realizadas visitas guiadas às 

bibliotecas com os calouros e seus pais, aproximando-os de um novo ambiente de 

estudos, além dos conhecimentos das atividades exercidas pela equipe da biblioteca.  

 

Biblioteca de Rio das Ostras (BRO) – Será realizada uma mostra sobre a estrutura do 

Campus, com apresentação de slides, visita guiada pelo campus e laboratórios, visita 

guiada à biblioteca, apresentação da exposição do Projeto Biblioteca Viva, 

“Treinamento de Usuário” (explicando o funcionamento da biblioteca), além de 

minipalestras. 

 

Coordenação de Assistência Estudantil (CAES) – Recepção dos calouros com entrega 

dos kits e orientações sobre moradia estudantil, funcionamento do campus e bolsas da 

Assistência Estudantil da PROAES.  Serão realizadas ainda: palestras, city tour e outras 

atividades no decorrer da primeira semana de aula. 

 

Curso de Direito de Macaé – Recepção dos novos alunos de Direito na UFF em Macaé 

com faixa, informações sobre a universidade, diálogo e brindes. Ainda acontecerá um 

passeio cultural e informativo de ônibus pela cidade. 

 

Curso de Psicologia de Volta Redonda – Recepção dos novos alunos com café da 

manhã de integração com alunos de outros períodos, dinâmicas de integração, 

apresentação do curso, do campus e da Universidade e atividade cultural, com 

apresentação de filme e debate. 

 

Diretório Acadêmico de Computação Alan Turing – Apresentação da estrutura do 

Campus de Pádua, como um todo, divulgando todos os projetos que constam na área da 

computação, além da apresentação do corpo docente. Serão realizadas oficinas ligadas à 

área da computação e tecnologia. 

 

 

Diretório Acadêmico Malba Tahan – O DA realizará a apresentação dos coordenadores, 

diretores e membros do DAMT, minipalestras com docentes da Licenciatura e do 



Bacharelado, para que cada um possa apresentar suas respectivas áreas de pesquisas. 

Ainda haverá uma apresentação sobre as Memórias da UFF e oficina com discentes do 

curso de Licenciatura com apresentação do jogo: Blue & Red desenvolvidos pelos 

mesmos em parceria com um docente do próprio Infes. 

 

 

Diretório Acadêmico de Pedagogia Maria Tereza Scotton – Os calouros serão ajudados 

no ato da matrícula e receberão o kit do Calouro, além de serem orientados sobre a 

moradia, repúblicas, horário de circulação do BusUFF (com entrega impressa do 

horário), apresentados ao campus e cadastrados na biblioteca. Serão apresentados 

projetos de pesquisa e extensão realizados no curso e um show musical ao final do 

evento. 

 

Diretório Acadêmico Florestan Fernandes (DAFF) – Apresentação das atividades 

realizadas pelo DA, com o objetivo de proporcionar a interação entre os calouros, assim 

como entre o corpo docente e funcionários promovendo maior interação com o espaço 

físico e com o curso.  

 

Diretório Central dos Estudantes Pádua – Será confeccionado um painel com desejos e 

expectativas dos calouros sobre a Universidade, que ainda farão fotos com tags a serem 

confeccionadas pelos alunos e oficina de camisas com stencil. 

 

Diretório Acadêmico Guerreiro Ramos – Haverá a recepção dos calouros e um encontro 

para a apresentação do Diretório Acadêmico e da UFF, para que os novos alunos sejam 

integrados e socializados com o curso e a universidade, além de uma programação 

cultural. 

 

 

Diretório Acadêmico de Pedagogia Maria Tereza Scotton – Serão desenvolvidas as 

seguintes atividades que tem por objetivo integrar os novos alunos à universidade. Os 

alunos serão recepcionados por veteranos, realizarão sua matrícula, serão apresentados 

aos projetos realizados no curso e participarão de uma Programação Cultural Musical. 

 

 

Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda – Serão realizadas 

atividades sócio-culturais com os calouros, e juntamente com essas atividades, haverá 

uma integração dos mesmos na instituição de ensino com gincanas e outras tarefas. 

Todas as atividades têm por objetivo socializar os novos alunos. 

 

Instituto de Ciência Exatas – Será realizada a recepção interativa com fotos temáticas, 

apresentação dos projetos da UFF e projetos do Diretório Acadêmico César Lattes. 



Apresentação dos professores e coordenadores, da comissão de Trote e festas da UFF e 

comissão da Biblioteca da UFF Aterrado. Entrega de brindes e do jornal do DA. Oficina 

de camisa. E no primeiro dia, um “aulão” geral sobre a UFF.  

 

Instituto de Humanidades e Saúde – A recepção aos calouros será feita com uma 

apresentação Institucional realizada pelas equipes docentes e técnicas dos cursos; 

apresentações culturais realizadas por docentes e discentes; apresentação da Associação 

Atlética dos discentes da UFF Rio das Ostras; entrega do Kit PAE e entrega de material 

impresso com orientações aos discentes. 

 

 

Produção Cultural – Serão realizadas diversas atividades, dentre elas: pinturas corporais 

temáticas; oficina aberta de música; café da manhã com o Centro Acadêmico e os 

representantes do curso; gincanas com atividades esportivas; ação social em uma 

instituição infantil e visita a equipamentos culturais locais.  

 

 

 

 


