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início da 
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e
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(s) na atividade Localidade Nome da 

atividade Resumo da atividade Cronograma da atividade 

2-mar. Comissão de Trote Relações 
Internacionais Niterói Relações com 

vestibulares

Procuraremos recolher livros e materiais de pré 
vestibulares particulares e públicos que os calouros recém 
ingressos na universidade tem a oferecer, é uma maneira 
de contribuir com os pré vestibulares populares da UFF 

que são oferecidos de maneira gratuita ou a preço 
popular. 

Ação presencial (16/03 a 20/03, semana do trote) de 
09:00 as 14:00 no bloco A (campus gragoata)

03/03

Projeto Independente do INFES, de 
iniciativa dos Técnicos-

Administrativos lotados no INF - com 
permissão da Direção do Instituto

Ciências Naturais, 
Computação, 

Interdisciplinar em 
Educação do 

Campo, 
Bacharelado 
Matemática, 
Licenciatura 

Matemática, Física e 
Pedagogia.

Santo 
Antônio de 

Pádua

Boas vindas do 
INFES 2020

Com o início do semestre letivo e ingresso de novos 
alunos à comunidade do INFES, os servidores envolvidos 

no atendimento aos calouros solicitam o apoio e incentivos 
para implementar ações que visam recepcionar e dar uma 

adequada acolhida à comunidade estudantil.
Objetivos:

1.Recepcionar de maneira calorosa os ingressantes e 
veteranos ao semestre que se inicia;

2.Apresentar as ações de extensão e atividades dos 
laboratórios de todos os cursos ofertados no campus 

INFES – Santo Antonio de Pádua;
3.Motivar os ingressantes a se envolverem nas atividades 
do campus possibilitando a formação de identidade com o 
INFES e consequentemente a permanência do aluno até a 

conclusão do curso.
4.Colaborar com as metas do PDU – INFES relacionadas 
aos projetos de extensão realizados no campus, dando 

visibilidade, estímulo e divulgação.
Das ações:

1.Fixação de comunicação visual das atividades dos 
cursos em novo mural no rol principal da UFASA;

2.Fixação de adereços (arco de bolas coloridas de azul e 
branco) de boas vindas na porta principal da UFASA, com 
a inscrição impressa e estilizada com dizeres “Sejam-bem 

vindos ao INFES!”

Dia 03/03 - Recepção dos ingressantes de ampla 
concorrência.

Dias 12 e 13/03 - recepção dos ingressantes e demais 
alunos nos dias de inscrições presenciais.

Dia 16/03 - Recepção dos calouros, realização de 
atividades dos veteranos de cada curso, D.A., eventos 
no auditório.

09/03
Diretório Acadêmico Vital Brazil Filho 
(DAVBF) e Associação Veterinária 

Atlética (AVA)
Medicina Veterinária Niterói

Trote cultural 
Medicina 

Veterinária

As atividades serão realizadas pelo Diretório acadêmico e 
pela atlética do curso de Medicina Veterinária com o 

objetivo de integrar os calouros. Para isso contamos com 
dias de visita aos principais campi onde irão ocorrer as 

aulas, ao HUVET e à Fazenda escola da UFF, tendo em 
vista que a maioria dos novos alunos ainda não conhecem 

a estrutura da universidade. 
Buscamos, também, a formação de laços entre os 

calouros e veteranos e por isso realizaremos atividades de 
pinturas, brincadeiras e confraternização.

Ainda, a doação de sangue, cabelo e palestra com a ONG 
NeoMedula em que calouros e veteranos podem se unir 

para ajudar a comunidade externa à faculdade.

09/03 Visita aos campi locais: Valonguinho, Biomédico 
e Faculdade de Veterinária, horário de início 8:00.

10/03 Trote na praia e coleta de lixo. Praia de Icarai 09:
00

11/03 Doação de cabelo, sangue no HUAP e Palestra 
com a ONG NeoMedula. Horário de inicio 8:00

12/03 Visita à Fazenda Escola da UFF. Encontro na 
faculdade de veterinária Horário: 7:00  

13/03 Matricula e apoio aos calouros. Horário de inicio 
10:00



09/03 Diretório Acadêmico Florestan 
Fernandes

Pedagogia, 
Geografia e Políticas 

Públicas

Angra dos 
Reis

Trote Cultural 
2020  UFF 

ANGRA/IEAR

O Trote Cultural da UFF é uma atividade organizada pelo 
DAFF – Diretório Acadêmico Florestan Fernandes, em 
conjunto com os Centros Acadêmicos dos cursos de 

Políticas Públicas, Pedagogia e Geografia; tendo como 
objetivo proporcionar diversos momentos que busquem

integrar os/as novos/as estudantes da UFF em Angra dos 
Reis. 

Contando com uma extensa agenda de atividades entre os 
dias 09 de março e 16 de abril, o Trote 2020.1 pretende 

ser um amplo espaço de manifestações culturais, 
acadêmicas e esportivas.

ACOLHIMENTO –
no dia da matrícula presencial nós iremos deslocar 
parte  da comissão organizadora do trote para ajudar 
os/as estudantes calouros/as a encontrarem moradia 
no bairro onde está situado o campi da UFF em Angra;

TROTE CULTURAL – A proposta é fazer com que 
os/as novos/as estudantes conheçam parte importante 
da história de Angra dos Reis através de visita guiada à 
locais e monumentos históricos que registram as 
passagens que ajudaram na construção sóciocultural 
da cidade;

TROTE SOLIDÁRIO – organizar o maior número 
possível de estudantes, professores/as e 
funcionários/as para fazer doação de sangue no 
hemonúcleo da Costa Verde;

DIA DO CURSO – Apresentação da proposta dos 
cursos de graduação aos calouros, assim como tirar 
dúvidas acerca da participação em Programas de 
bolsas, pesquisas e extensão;

APRESENTAÇÃO DOS COLETIVOS ESTUDANTIS – 
Momento reservado para os coletivos da UFF de Angra 
(Ecomuna, UbuntUFF e LGBT) organizarem agendas 
próprias que apresentem a sua construção para os/as 
novos/as estudantes;

09/03 Associação Atlética Acadêmica de 
Segurança Pública Segurança Pública Niterói Trote calouro 

seguro

A recepção dos calouros vai acontecer na intenção de 
integrar os alunos, apresentar a faculdade, introduzir as 

diversas modalidades de esportes e conversas que 
existem no curso de Segurança Pública. 

As atividades vão acontecer ao longo da semana do 
dia 09/03, iniciando pela manhã, por volta de 9h, e 
variando entre a praça da cantareira, o campus do 
Gragoatá, do Valonguinho e a Praia de Icaraí.

11/03 Diretório Acadêmico Engenharia Civil Niterói Trote Engenharia 
Civil UFF

Picnic da Civil - No Parque da Cidade, calouros e 
veteranos irão se reunir para um picnic.

Entrevista da Civil - Veteranos farão perguntas para que 
possam conhecer melhor os calouros.

Torta na cara - Os calouros serão divididos em duplas e, 
para cada uma delas, serão feitas perguntas relacionadas 
à engenharia civil. A pessoa que errar leva torta na cara 

da sua dupla.

Guerra de balão d'água - Ao final das brincadeiras, 
acontecerá uma guerra de balão d'água entre calouros e 

veteranos.

Gincana engenharias -  Calouros da civil e de outras 
engenharias serão divididos em grupos e terão que 

percorrer todo o campus da Praia Vermelha seguindo 
pistas dos seus veteranos, de formam que já se 

familiarizem com o lugar que irão estudar.

Data: 11/03
- 14h - picnic da civil - parque da cidade
- 15h - entrevista da civil - parque da cidade

Data: 12/03
- 9h - torta na cara - campus gragoatá
- 11h - guerra de balão d'água - campus gragoatá

Data: 16/03
- 11h - gincana engenharias - praça do jambeiro



11/03

II oficina de desenvolvimento docente 
na UFF: os desafios na inclusão do 
aluno com deficiência na sala de 

aula: possibilidades e demandas,  dia 
11 de março, de 9h às 17h:30, 
Campus Praia Vermelha UFF.

Todos Niterói

II oficina de 
desenvolvimento 
docente na UFF: 
os desafios na 

inclusão do aluno 
com deficiência 
na sala de aula: 
possibilidades e 

demandas

Atividades práticas com os professores para atuar na sala 
de aula com alunos com deficiência 11/03- 9 às 17 h30

12/03

Organizado pelo Diretório Acadêmico 
Agripino Ether (Odontologia), com o 

apoio da Associação Atlética 
Fluminense de Odontologia.

Odontologia Niterói
Trote Cultural 
Odontologia 

2020.1

As atividades do Trote Cultural da Odontologia podem ser 
resumidas em cinco ações coletivas:

 1) Doação de Sangue Coletiva dos calouros e veteranos, 
no Hospital Antônio Pedro. Os alunos irão se reunir na 
faculdade de Odontologia e irão para o Hospital juntos, 

para uma campanha de doação de sangue coletiva. 

2) Prática de Escovação nos alunos do COLUNI, em que 
os veteranos vão dar instruções de higiene oral para as 

crianças e, posteriormente, os calouros (com o auxílio dos 
veteranos) escovam os dentes das crianças e as 

presenteiam com kits odontológicos e infantis. 

3) Tour pelos Campis da UFF, em que os veteranos irão 
acompanhar os calouros pelos diferentes campis da UFF, 

mostrando locais importantes para os ingressantes: 
bandejão, prédios em que eles terão aulas, clínicas da 

faculdade e etc.

4) Palestras sobre o curso de Odontologia, com 
professores da Faculdade de Odontologia e apresentação 

do DAAE e AAFO e seus membros. 

5) Atividades e Dinâmicas Odontológicas, em que os 
veteranos, utilizando materiais  odontológicos, promovem 
algumas brincadeiras interativas com os calouros, com o 
intuito de introduzir os ingressantes no universo do curso 
de Odontologia. Essa atividades incluem: manipulação de 
materiais dentários (alginato, resina e etc), montagem de 
dentes no manequim de arcada dentária, competição de 
desenhos com anatomia do dente e outras dinâmicas. 

12/03/2020
DOAÇÃO DE SANGUE COLETIVA (8h): Encontro 
Calouros e Veteranos e saída coletiva para o Hospital 
Universitário Antônio Pedro
Local: DAAE  Valonguinho, prédio da Faculdade de 
Odontologia (Encontro) e HUAP (Doação)

ESCOVAÇÃO E INSTRUÇÃO DE HIGIENE ORAL 
(13h30): Escovação das crianças no COLUNI.
Local: Coluni (Colégio Universitário Geraldo Reis)

TOUR PELOS CAMPIS DA UFF (15h30): Saída dos 
alunos do COLUNI e tour pelos campis da UFF Niterói.
Locais: Gragoatá, Instituto Biomédico e Valonguinho

13/03/2020

PALESTRA SOBRE O CURSO (13h30): 
Coordenadores falam um pouco sobre o curso de 
Odontologia e os veteranos apresentam o Diretório e a 
Atlética do curso.
Local: Faculdade de Odontologia 

ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS COM OS 
CALOUROS (15:30)
Local: Faculdade de Odontologia

12/03 Diretório Acadêmico Barros Terra Medicina Niterói Visita aos campi 

A proposta dessa atividade é levar os calouros para 
conhecer os campi que terão contato durante os dois 

primeiros anos do curso. Iniciará no Campus do 
Valonguinho: sairemos do DCE em direção ao Prédio do 
Física Velha. Ao longo desse percurso, contaremos um 

pouco da história da faculdade de Medicina e como ela se 
formou até os dias atuais. Desse ponto, desceremos em 

direção ao Instituto Biomedico, para mostrar a biblioteca e 
um pouco de como é. De lá, partiremos para o Campus do 
Gragoatá, onde encerraremos nossa visita. Nesse local, 
iremos mostrar, principalmente a biblioteca e o refeitório. 

Por fim, faremos uma roda de conversa para possibilitar o 
contato entre os novos alunos.

12/03/2020 - 14h - Campus Valonguinho e Gragoatá



13/03 Projeto independente AIESEC
Administração, 
engenharias e 

pscicologia

Volta 
Redonda

AIESEC  
Voluntário Global

Estaremos recebendo em torno de 7 intercâmbistas de 
diferentes países para serem voluntários em ONGs de 

Volta Redonda. Muitas delas carecem de auxilio de 
alimentos, material escolar. A ideia seria arrecadar e junto 

aos intercâmbistas, visitar e levar até estas ONGs.

13/03, às 14h na casa da criança e do adolescente

13/03 Coordenação de Curso Serviço Social Niterói

Pré-matrícula - 
Acolhimento dos 

Calouros de 
Serviço Social

Haverá a recepção dos calouros para a pré-matrícula, 
onde a Coordenação de Curso, além de realizar o 

procedimento obrigatório para a inscrição em disciplinas, 
também realizará as orientações pedagógicas a respeito 

do funcionamento da UFF e do curso, bem como as 
exigências acadêmicas que regulam o curso de 

graduação. 

Data: 13/03
Horário: 15h 
Local: Auditório do Bloco E

13/03 Coordenação de Curso Serviço Social - 
Niterói Niterói Recepção dos 

Calouros

Haverá a recepção dos calouros pela Coordenação de 
Curso, onde ocorrerá a orientação acadêmica do curso da 
UFF. Orientações com base no regulamento dos cursos 

de graduação e apresentação das estruturas e 
organização da Escola de Serviço Social. 

Dia 13/03, às 15h no auditório (sala 405), Bloco E, 
Gragoatá. 

14/03 Centro acadêmico de engenharia de 
produção e PET Produção 

Engenharia de 
produção Niterói

Recepção 
calouros 

engenharia de 
produção

Receberemos os calouros e realizaremos atividades de 
integração e dinâmicas mostrando um pouco mais o curso 

para eles, além de mostrar o campus e os locais 
importantes.

Dia 14 o dia todo 

16/03 Diretório Acadêmico Dezessete de 
Julho.

Cursos de 
Engenharia: 

mecânica, de 
produção, 

metalúrgica, de 
materiais e 

agronegócios.

Volta 
Redonda

Semana de 
Integração

Apresentação da universidade, seus projetos e 
coordenações, e integração entre os calouros.

Dos dias 16 a 18 de março, das 8h as 18h, campus 
UFF Vila, Volta Redonda.



16/03 Coordenação de Curso Enfermagem Rio 
das Ostras

Rio das 
Ostras

Boas Vindas: 
Café da manhã 
com egressos 

Apresentação da grade curricular do curso e visita às 
dependências do Campus;  a tarde Roda de Conversa: As 
possibilidades e cenários da prática durante a graduação: 
perspectivas e realidade; trote inclusivo: futebol às cegas  

o mundo (in)visível.

•16/ 03/ 2020:Campus Rio das Ostras
- 9:00 até 12:30: Café da manhã com egressos e 
apresentação da grade curricular do curso e das 
dependências do Campus

- 13:30 até as 17:00: Roda de Conversa: "As 
possibilidades e cenários da prática durante a 
graduação: perspectivas e realidade  do curso de 
Enfermagem de campus do Interior". Sorteio de brinde. 
Moderadores: Alunas do 10° período de Enfermagem
 

•17/ 03/ 2020: Campus Rio das Ostras
- 9:00 até 12: 30: Campanha de Vacinação com os 
egressos
Participação  SEMUSA de Rio das Ostras
 
- 14:00 até 17:00: Comemoração do Dia Internacional 
da Mulher: debate sobre o papel da mulher na atual 
sociedade. Sorteio de brinde.
Participação: Professoras e alunas do 10° período.
 
- 17:00 até 18:00: Quadra de Esporte do Campus Rio 
das Ostras
Trote inclusivo: futebol às cegas  o mundo (in)visível.
Tutores: veteranos do curso.

 

16/03 Diretório Acadêmico ( Diretório 
Acadêmico Cláudio Saiani)

Licenciatura em 
Matemática

Santo 
Antônio de 

Pádua

Acolhimento 
Estudantil do 

curso de 
Licenciatura em 
Matemática na 

UFF/INFES 
(Santo Antônio 
de Pádua RJ)

Acolhimento dos alunos, Orientações acerca da estrutura 
do INFES, Moradia, Bolsa da PROAES, Informações 

sobre o curso de Licenciatura em Matemática.

Programação das atividades de trote:

- Acolhimento dos estudantes (calouros) nos dias da 
matrícula presencial, com orientações acerca do INFES 
e serviços oferecidos pela universidade, moradia em 
Santo Antônio de Pádua e outros. 
- Palestra a ser realizada na primeira semana de aula 
do início do semestre 2020.1 pelo DACS, professores e 
alunos veteranos convidados, direcionada aos 
ingressantes, com objetivo de compartilhar 
informações, detalhar a estrutura, funcionamento do 
INFES e demais serviços da universidade, que sirvam 
de apoio ao estudante.
- Atividades interativas para a integração dos alunos 
com os colegas de turma e os demais alunos do curso. 

Dia: No dia matrícula presencial e depois do dia 
16/03/2020 até dia 20/03/2020 primeira semana de 
aula. 

Horário: No dia da Matrícula  de 9:00 às 19:00 e na 
primeira semana de aula das 16:00 às 22:00 

Local: UFF/ INFES  Santo Antônio de Pádua RJ



16/03 Diretório Acadêmico Mário Schenberg Licenciatura física 
Santo 

Antônio de 
Pádua

Trote cultural 
teste pra 
cardiaco

Apresentação do curso, diretório acadêmico, movimento 
estudantil, programas de assistência estudantil, campus, 
corpo discente e docente, gincanas e atividades externas.

16/03  Na uff para apresentação as 18h
17/03 atividade externa
18/03 atividade recreativa na uff 15h
19/03 atividade externa 

16/03 Diretório Acadêmico  Maria Tereza 
Scotton Pedagogia 

Santo 
Antônio de 

Pádua

O meu eu na 
educação 

Faremos uma semana inteira de debates, dinâmicas, 
sorteios de personagens envolvidos na educação, política, 

autores, lembranças da infância, além da proposta da 
“calourada preta” e da importância da universidade neste 

processo.

16/03 a 20/03, 18h as 22h no Infes UFF

16/03 Comissão de Trote Psicologia Rio das 
Ostras

Trote 
Psicobrabxs Trote com os calourxs de psicologia 2020.1 16/03 a partir das 9h da manhã no hall da UFF de Rio 

das Ostras. 

16/03 Diretorio Academico Aurora de 
Afonso Costa Enfermagem Niterói

Semana de 
Acolhimento 

Enfuff

Aula inaugural, Integração, Debates temáticos, Tour, 
Acolhimento

Segunda EEAAC 
9h Aula Inaugural 
14h Aula Trote

Terça 
9h Tour pelos Campi 
14h Atleticaday

Quarta 
9h Pintura 
14h Gragoata Trote Integrado

Quinta EEAAC 
9h Debates (Negritude, LGBTQ+, Mulheres) 

Sexta Acolhimento Estudantil

16/03 Comissão de Trote Engenharia de 
Produção 

Rio das 
Ostras Calourada

Fazer um tour pela faculdade com eles, eles terão a 
oportunidade de apresentar um talento deles também no 

“show dos calouros” que estamos montando. 

Além disso, planejamos momentos durante a semana de 
integração social e estimulação de convívio coletivo. 

Daremos um almoço coletivo - preparado por nós 
mesmos- para recebê-los.

Toda nossa programação semanal está visando incluir os 
calouros e também acolhê-los! Lançamos esse ano o 
“VeterAnjo” que é um apadrinhamento mais afetivo e 

assíduo que pretendemos manter com eles. Cada 
veterano irá apadrinhar um ou mais calouros, se 

necessário, e irá disponibilizar a ele(s) materiais antigos, 
provas antigas, conversas e ideias sobre o curso e a 

faculdade em si. 

UFF: 16/03 as 10h



16/03 Diretório Acadêmico Elon Lages Bacharelado em 
Matemática

Santo 
Antônio de 

Pádua

Trote da 
Matemática 
BachaHell

No primeiro dia iremos fazer uma boas vindas calorosa, 
tendo uma breve apresentação do D.A. e dos calouros, 

onde é importante esse contato inicial entre todos, visando 
a interação. Logo após iremos comentar sobre bolsas, 

auxílios. 
Iremos distribuir os crachás e balões com seus respectivos 

nomes, e os separaremos em grupos, para assim dar 
início a Gincana. 

Haverá palestra também com o coordenador do Curso 
onde ele explicará melhor sobre o mesmo. 

Haverá um jogo de quiz, envolvendo não só matemática 
como conhecimentos gerais, iremos colocar as perguntas 

dentro de bexigas, e o cola-las no quadro. 
Também terá um "complete a música",  um caça-tesouro 

inclusivo e um coffee break.

16 de março de 2020, das 18h às 22h
- Apresentação do D.A e Calouros.
- Explicação sobre as Bolsas e Auxílios.
- Distribuição dos Crachás e das bolas. Divisão dos 
Grupos para a Gincana
- Pegadinha do Falso professor.

17 de março de 2020, 18h às 22h.
- Palestra com a Coordenação de Matemática 
Bacharelado.
- Gincana (Quiz e Complete a música).

19 de março de 2020, das 18h às 22h.
- Palestra com a Margarida.
- Gincana do Caça- Tesouro.
- Coffee Break.

16/03 Diretório Acadêmico 
Ciências Naturais 
com ênfase em 

Biologia 

Santo 
Antônio de 

Pádua

Trote - Ciências 
Naturais 

Teremos uma apresentação do curso e um momento para 
tirar dúvidas, gincanas no pátio da UFF, brincadeiras com 

balões e torta na cara. 
De segunda a sexta, 18h as 22h

16/03 Diretório Acadêmico e Coordenação 
Licenciatura 

Interdisciplinar em 
Educação do Campo

Santo 
Antônio de 

Pádua

7ª Semana da 
Educação do 

Campo

As atividades vão ser realizadas em uma parceria do 
Diretório Acadêmico com a Coordenação do curso afim de 

apresentar o curso para os alunos que estão chegando.
Abertura da 7ª Semana da Educação do Campo.

Boas vindas Diretor do INFES, DA e Coordenação do 
curso.

Conhecendo os calouros - Apresentação do Diretório 
Acadêmico e apresentação dos calouros.

Explicar as atividades do trote - Explicaremos para os 
calouros as atividades que serão realizadas ao longo da 

semana do trote cultural.
Entregaremos uma muda de uma planta para cada 

calouro, eles terão que cuidar dessa muda até a sexta-
feira dia 20/03/2020 e descobrir o nome científico e 

popular da planta.
Roda de Conversa com os veteranos Efrain, Letícia e 

Marcela.
Palestra com o Professor do curso.

Roda de conversa: Negritude.
Palestra com o Professor do curso.

Levaremos os calouros para o Território de Experiência 
Interdisciplinar Agroecológicas, explicaremos o que é o 
TEIA, a importância dele para o curso e o INFES. Os 
alunos deverão dizer o nome científico e popular das 

mudas que foram entregues a eles na segunda-feira e 
plantá-las no TEIA.

Roda de conversa: mulheres e feminismo.

16/03 
14h às 18h - Abertura da 7ª Semana da Educação do 
Campo.
Boas vindas Diretor do INFES, DA e Coordenação do 
curso. Conhecendo os calouros
Explicar as atividades do trote. Entregaremos uma 
muda de uma planta para cada calouro. 
Local: Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 
Superior.

17/03 
14h às 16h - Roda de Conversa com os veteranos 
Efrain, Letícia e Marcela.
16h às 18h - Palestra com o Professor do curso.
Local: Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 
Superior.

19/03
14h às 16h - Roda de conversa: Negritude.
16h às 18h - Palestra com o Professor do curso.
Local: Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 
Superior.

20/03
9h às 13h - Atividade de plantio no TEIA.
14h às 16h - Roda de conversa: mulheres e feminismo.
Local: Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 
Superior.



16/04 Associação Atlética de Turismo e 
Hotelaria Turismo e Hotelaria Niterói Páscoa com o 

Rudá

Recolhimento de doações de chocolates entre os 
professores do curso, alunos e familiares para produção 

de kits.

Festa infantil com tema de Páscoa para 100 crianças 
apoiadas

pelo projeto Recrer&Ação no morro do Viradouro. 
Faremos

brincadeiras, distribuição de chocolates e brindes.

23 de março de 2018
Horário: 14h ás 18h
Local: Projeto Recrer&Ação - Morro do Viradouro

17/03 Biblioteca de Rio das Ostras - Projeto 
BRO Informa Calouros

Enfermagem, 
Psicologia, Serviço 
Social, Produção 

Cultural, Engenharia 
de Produção e 

Ciência da 
Computação

Rio das 
Ostras

BRO Informa - 
Calouros

- Visita Guiada na Biblioteca, com Gincana e apresentação 
do espaço, 

- Palestra BRO Informa Calouros, com a participação de 
representantes da Coordenação de Cursos, Secretaria, 
PROAES, Consultório de Enfermagem, SPA, Moradia 
Estudantil, Atlética e demais serviços oferecidos aos 

alunos do Campus. 
- Tour guiada pelos espaços do Campus, apresentação 

quadra, Galeria precária, Laboratórios, Anfiteatro, e 
demais espaços utilizados pelos alunos

- Biblioteliê: ateliê de ilustração e stêncil em camisas, 
realizado em parceria com o coletivo de artistas locais 

"Barteliê"

17/03 - 10 h: BRO Informa Calouros
14h: Circuito de Acolhida

18/03 Atlética Furiosa UFF  NF
Odontologia, 

Biomedicina e 
Fonoaudiologia

Nova 
Friburgo

Calouro Sangue 
Bom

Acompanhamento dos calouros dos cursos de 
Odontologia, Biomedicina e Fonoaudiologia para os 

próprios realizarem a doação de sangue ao hemocentro 
municipal. Os calouros atenderão os requisitos para a 

doação e lá receberão a orientação e importância deste 
feito pelos profissionais envolvidos. 

18/03/2020  às 8:00: Concentração no ISNF  UFF para 
caminhada até o hemocentro municipal. 
                       ás 9:00: Inicio da doação de sangue

18/03 Programa de Educação Tutorial  PET: 
Conexões Enfermagem Puro Enfermagem Rio das 

Ostras

Boas Vindas: 
Apresentação do 

Manual do 
Calouro e do 
Grupo PET

Apresentação em powerpoint do Manual do Calouro, 
material elaborado pelo próprio grupo PET, que funciona 
de auxílio para os alunos ingressantes, possibilitando a 

eles conhecimento a respeito da vida acadêmica, do 
funcionamento do curso de enfermagem da UFF e da 

cidade de Rio das Ostras. Além disso, será apresentado o 
Grupo PET, como forma de introduzir aos alunos a 

importância dos projetos de ensinopesquisaextensão.

Quarta feira, 18/03, de 9:30 ás 11h, no auditório do IHS



18/03 Empresa Júnior Direito UFF - Macaé Macaé Mini Rodada de 
Debates

Mini rodada de debates entre os calouros sobre os mais 
variados temas, desde cultura pop até questões que 

tocam parte do âmbito jurídico, possuindo as seguintes 
regras:

•Sorteio de grupos de calouros para debaterem um tema 
versátil e lúdico proposto.

•Cada debate terá até 10 min de duração total, em que 
cada grupo (composto por até 6 participantes) terá no 

máximo 5  minutos para argumentar (sendo 3 minutos de 
abertura e exposição + 2 minutos de 

réplica/tréplica/resposta final).
•A premiação será concedida aos vencedores de acordo 

com a plateia e um júri (formado pelos integrantes da 
DESTRA + 1 ou 2 professores voluntários).

•Haverão 10 temas simples e divertidos para sorteio entre 
os grupos.

•Os grupos devem ser organizados pelos próprios alunos 
e devem reunir evidências e exemplos que servirão de 

suporte para sua argumentação.
•Os grupos devem organizar uma ordem de fala entre 

seus integrantes (elegerem um porta voz).
•Não deve haver intromissões nas falas dos debatedores. 

O júri deverá manter a ordem.
•Após o debate, o júri poderá dar para o restante da sala a 

oportunidade de fazer perguntas para os grupos de 
debatedores. Nesse momento, o grupo de jurados terá 
espaço para suas ressalvas e o parecer final quanto ao 

julgamento.

Será uma atividade única, com duração aproximada de 
uma hora e meia.
O primeiro momento será uma apresentação rápida 
sobre a Destra Jr., sua função dentro da universidade e 
sua importância para a comunidade.
Após, iremos começar o trote debate, sorteando e 
dividindo os calouros em grupos e partindo para as 
rodadas de debates.

19/03
graduação em 

Ciência Ambiental e 
Engenharia Agrícola

Niterói
plantio de mudas 

no Morro do 
Gragoatá

Recepção dos calouros, trilha ecológica e plantio de 
mudas no Morro do Gragoatá

19/03/2020, 10 -12 e 14-17 h, Laboratório Horto-
Viveiro, Campus da Praia Vermelha/UFF

19/03 Centro Acadêmico de 
Biblioteconomia e Documentação

Curso de 
Biblioteconomia e 

Documentação
Niterói Trote de Biblio

Visitações entre Acervos de Niterói, atividades e 
brincadeiras para os alunos se conhecerem, recolhimento 

de doações de livros

Dias 19 e 20 de Março durante os periodos de manhã e 
tardes

19/03 Atlética de Artes e Comunicação 
Social

Arquivologia, Artes, 
Biblioteconomia, 

cinema, Publicidade, 
Jornalismo, 

Produção cultural, 
estudos de mídia, 

arquitetura, desenho 
industrial

Niterói AACS DAY
Apresentação explicando o que é a UFF e 

atividades/gincanas de integração visando atingir os 
ingressantes dos 10 cursos presentes

iacs - 14h - 19/03

20/03

Liga Acadêmica Multiprofissional de 
Saúde Mental e Psiquiatria (LiPsi - 

UFF), projeto devidamente inscrito na 
ProEx

Qualquer curso 
interessado Niterói

Arte e Saúde 
Mental: uma 

visita ao Museu 
Bispo do Rosário

A atividade se dará com a saída de Niterói às 11:30 com 
previsão de chegada ao Museu Bispo do Rosário às 14h. 
Lá visitaremos as galerias e o Circuito Cultural Colônia, 

um passeio histórico para os visitantes que queiram 
compreender a relação entre patrimônio, paisagem e 
história que permeiam o território da Colônia Juliano 
Moreira (antiga Colônia de Psicopatas Homens). O 

passeio tem duração prevista de 3 horas, saindo rumo a 
Niterói às 17h.

A atividade acontecerá apenas no dia 20/03, com início 
as 11:30, saindo de ônibus do DCE - UFF, localizado 
no campus do Valonguinho, em Niterói

23/03 Centro acadêmico Ciências 
econômicas

Campos dos 
Goytacazes É um bagulho só A intenção é realizar uma campanha de doação de sangue 

na própria UFF A partir da segunda semana de aula



23/03 DEAMB Engenharia 
Ambiental Niterói

Doação de 
sangue 

Plantio no Morro 
do Gragoatá
Subida ao 

parque da cidade

Doação de sangue 
Plantio de mudas no morro do gragoata 

Subida ao parque da cidade 

23/03 - doação de sangue - hemorio
24/03 - plantio no morto do gragoata 
25/03 - subida ao parque da cidade 

25/03 Coordenação do Curso Direito - Macaé Macaé
Conheça o 
Direito UFF 

Macaé

 25/03
- apresentação do curso pela coordenação, direção e 

chefia de departamento
- apresentação das representações estudantis

- Arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos e livros 
infantis

- instruções sobre a cidade

26/03
- feira de projetos de pesquisa e extensão

- rodas de conversa
- atividades culturais

- oficinas
- feira agroecológica

- Arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos e livros 
infantis

Lista de atividades:

 25/03
- apresentação do curso pela coordenação, direção e 
chefia de departamento
- apresentação das representações estudantis
- Arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos e 
livros infantis
- instruções sobre a cidade

26/03
- feira de projetos de pesquisa e extensão
- rodas de conversa
- atividades culturais
- oficinas
- feira agroecológica
- Arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos e 
livros infantis

30/03 Diretório Acadêmico Profª Dr Jussara 
Pereira do Nascimento Biomedicina Niterói

Café Científico: 
Epidemias no 

Brasil e no 
mundo

Palestra sobre as principais epidemias que estão 
acontecendo no mundo e no Brasil, cobertura vacinal no 

Brasil e parâmetro do sarampo.
30/03, horário previsto para 14h no Instituto Biomédico


