
DATA HORÁRIO PÚBLICO-ALVO LOCAL ATIVIDADE RESPONSÁVEL(IS) 

18/02 

  

Conforme os 

horários de 

cada curso e 

disponibilidade 

de cada 

coordenador 

Alunos ingressantes de todos 

os cursos 

A critério de 

cada 

coordenação de 

curso 

Livre 

(Definida por cada Coordenação de Curso) 

  

Sugestões de objetivos: 

Receber os calouros, apresentar o projeto 

de ensino do curso, fornecer informações 

importantes acerca da estrutura e 

funcionamento dos cursos e fornecer 

orientações sobre possibilidades de 

participação em atividades de iniciação 

científica. 

  

Coordenadores e 

colegiados de curso 

Conforme os 

horários de 

cada curso e 

disponibilidade 

dos 

representantes 

estudantis 

Alunos ingressantes de todos 

os cursos 

A critério dos 

representantes 

estudantis 

Sugestões de objetivos: 

Apresentar as atividades relacionadas à 

representação estudantil de cada curso. 

  

Centros Acadêmicos, 

Atléticas, Movimento 

Estudantil, Empresa 

Junior 

  

8h às 10h 

14h às 16h 

19h às 21h 

Alunos ingressantes de todos 

os cursos 

Secretaria de 

Apoio para 

Assuntos 

Estudantis 

(Secae) 

Entrega de camiseta e caneca – Mediante 

documento de identificação com foto. 

Objetivo: Promover a integração do novo 

estudante ao ambiente universitário. 

  

  

  

  

  

Secretaria de Apoio 

para Assuntos 

Estudantis (Secae) 

  

  

  

  

  

19/02 

  

8h às 11h 

  

  

  

  

19h às 22h 

  

Cursos de Ciências 

Biológicas, Direito (integral), 

Enfermagem, Engenharia de 

Produção e Medicina 

  

Cursos de Administração, 

Ciências Contábeis, Direito 

(noturno), Geografia 

(Licenciatura e Bacharelado), 

História, Letras, Matemática, 

Pedagogia e Sistemas de 

Informação 

  

Anfiteatro “Dercir 

Pedro de 

Oliveira” - 

Unidade 8 – 

Campus II 

  

  

Obs. O local 

será o mesmo 

para a turma da 

manhã e da 

noite 

Recepção Institucional 

  

Objetivo: 

Apresentar a estrutura da universidade e 

do CPTL, bem como as principais 

atividades relacionadas à vida acadêmica. 

Secretaria de Apoio 

para Assuntos 

Estudantis (Secae), 

Direção, 

Coordenações de 

Curso, Chefias de 

setores/departamentos 

  

20/02 

  

8h às 11h 

  

  

  

  

19h às 22h 

  

Cursos de Ciências 

Biológicas, Direito (integral), 

Enfermagem, Engenharia de 

Produção e Medicina 

  

Cursos de Administração, 

Ciências Contábeis, Direito 

(noturno), Geografia 

(Licenciatura e Bacharelado), 

História, Letras, Matemática, 

Pedagogia e Sistemas de 

Informação 

  

  

Anfiteatro “Dercir 

Pedro de 

Oliveira” - 

Unidade 8 – 

Campus II 

  

Obs. O local 

será o mesmo 

para a turma da 

manhã e da 

noite 

Acolhimento com a equipe do Serviço de 

Psicologia 

Acolhimento Serviço Social. 

  

Objetivos: 

Oferecer um espaço de acolhimento e 

reflexão sobre o processo de adaptação à 

vida na universidade. 

Orientar sobre o edital aberto do processo 

seletivo; Alimentação, Moradia, Creche e 

Permanência; Auxílio Emergencial; Acesso, 

horário de funcionamento e valores do RU 

(Três Lagoas). 

  

Secretaria de Apoio 

para Assuntos 

Estudantis 

(Secae)/Serviço de 

Psicologia e Serviço 

Social 

21/02 

  

18h às 22h 

  

Evento aberto para a 

comunidade acadêmica do 

CPTL e comunidade externa 

Anfiteatro “Dercir 

Pedro de 

Oliveira” - 

Unidade 8 – 

Campus II 

SHOW TALENTOS CPTL  

Objetivos: 

Democratizar o acesso à cultura artística 

musical; recepcionar os discentes 

ingressantes e integrar a 

comunidade universitária no início do 

semestre. 

SECAE/CPTL 

  


