


Realização:

Niterói:  25 de Agosto

9h às 17h

Interior: A combinar



GINCANA DE INTEGRAÇÃO 

ACOLHIMENTO ESTUDANTIL UFF

➢Competições de caráter lúdico.

➢Realização: primeira semana de aula

➢Arrecadação de alimentos valendo pontuação.

Obs: Não será aceito doação de livros e roupas.

➢Participação de calouros em todas as atividades.



PROPOSTA PARA A GINCANA

➢Corrida de saco

➢Cabo de guerra 

➢Karaokê

➢Circuito

➢Quiz

➢Arrecadação de alimentos



PARCERIA COM O CONHEÇA A UFF

➢ Abertura com explicação sobre o projeto e informações sobre a 

Universidade.

➢ Cada curso irá apadrinhar uma escola, que se juntará na sua torcida.



PREMIAÇÃO

➢Troféu 1º lugar 

➢Troféu 2º lugar 

➢Troféu 3º lugar 

➢Troféu Melhor Torcida



FEIRA DE PROJETOS

➢ Projetos da UFF, cursos e apoiadores que poderão ser visitados ao 

longo do dia por calouros e outros interessados em conhecer a 

universidade.

Material gráfico:

Panfleto em tamanho A5 com 1 dobra, Preto e Branco - Até 50 unidades

Arte deverá conter a logo da Proaes e Acolhimento, e enviada em PDF 

para uffpae@gmail.com até o fim das inscrições. 

Material de escritório:

Deverá ser solicitado pelo formulário online de inscrição.



Inscrições de cursos e projetos:

04/07 à 31/07

Observação:

• Atenção para inscrição na gincana e inscrição para apresentação

entre as atividades. São dois formulários distintos.

• Os formulários serão online e os links serão enviados por e-mail e

divulgados no site da UFF e na página da Proaes no Facebook.



Cronograma de palestras da Proaes – Acolhimento Estudantil UFF 2017.2

Data Local

28/08 Angra dos Reis

29/08 Campos dos Goytacazes

30/08 Macaé

31/08 Nova Friburgo

01/09 Petrópolis

04/09 Rio das Ostras

05/09 Santo Antônio de Pádua

06/09 Volta Redonda – Aterrado

06/09 Volta Redonda – Engenharias

11/09 Campus do Gragoatá

12/09 Campus da Praia Vermelha

13/09 Campus do Valonguinho



Contatos da equipe PAE 2017.1:

Comissão: 2629-5348/ uffpae@gmail.com

Márcia: (21) 97565-7525 – mprrpr@gmail.com

Renata Feitoza: (21) 99412-9729 – re.feitoza@yahoo.com.br

Página da proaes: https://www.facebook.com/proaesuff

Site: uff/br – Seção: Assuntos Estudantis


