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Niterói: 23 e 24 de Março (a 

confirmar na próxima reunião)

Interior: A combinar



PROPOSTA 2017.1



GINCANA DE INTEGRAÇÃO 

ACOLHIMENTO ESTUDANTIL UFF

 Competições de caráter lúdico.

 Realização: primeira semana de aula

 Duração: 02 ou 03 dias de atividades. No último dia, premiação e show 

de encerramento com banda universitária.

 Arrecadação de alimentos valendo pontuação.

 Participação de calouros em todas as atividades.



 Espaço para projetos, cursos ou entidades estudantis se apresentarem 

no intervalo das atividades. 

 Participação de apoiadores.

 Divulgação do regulamento online.

 Inscrição: formulário online, com link divulgado na página da UFF, 

página no Facebook e mala direta.



FEIRA DE PROJETOS

 Realização: durante os dias de gincana.

 Inscrição: formulário online, com link divulgado na página da UFF, página

no Facebook e mala direta.

 Projetos, cursos e representações estudantis deverão continuar a

providenciar a sua estrutura (tenda, barraca, estande).

 Não poderemos oferecer material gráfico.

 Solicitações de material de escritório serão analisadas.

 Os projetos poderão se apresentar no intervalo das atividades.



CONSTRUÇÃO DO REGULAMENTO

Após a apresentação de propostas de atividades, o regulamento será

reformulado e enviado por e-mail.

Data de envio do regulamento: até 31/01/17

Data de envio de alteração da proposta: até 10/02/17

Divulgação do regulamento finalizado e início das inscrições: 15/02/17

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.



PROPOSTA PARA A GINCANA

1º dia:

 Cabo de guerra 

 Corrida de saco

 Karaokê

 Quiz

 Arrecadação de alimentos



2º dia:

 Circuito

 Corrida de ovo

 Caça ao tesouro

 Cabo de guerra (Final)

 Arrecadação de alimentos

2º ou 3º dia: 

 Premiação

 Show de encerramento

Observação: A torcida será avaliada nos dois primeiros dias de atividades.



Próxima reunião:

14/02/2017

Inscrições de cursos e 

projetos:
15/02 á 02/03



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

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


