DESCRITIVO – PROJETO DE EXTENSÃO ÂNIMA
SEGUNDO SEMESTRE 2020
Conheça aqui melhor o Projeto Acolher – Sala de Estar e aproveite as oportunidades!
Atenção: Os projetos de Extensão são semestrais, conduzidos por professores que, a partir dos inscritos, vão selecionar
sua equipe de alunos. Leia o descritivo com atenção e, em caso de dúvidas, consulte sempre a página de Extensão de sua
Instituição.
Após entender melhor o Projeto Acolher, inscreva-se em:
https://forms.gle/XUrh4w4KvTNfR1pA8
Projeto
Descritivo

Acolher – Sala de Estar
Demonstrar engajamento com sua Universidade e com sua sociedade é um ponto
importante para o sucesso profissional e pessoal da sua vida!
Já imaginou fazer isso e ainda auxiliar os ingressantes do seu curso?
O Projeto Acolher - Sala de Estar tem como proposta a organização entre veteranos e
instituições para receber e acolher os calouros de seu curso.
Auxiliar com palestras, eventos, cursos de preparo para o início do curso, entre outras
atividades que o grupo de veteranos veja como importante para este momento de
acolhimento dos calouros.
O Projeto é dividido por curso, isto é, cada veterano se inscreve para participar no
Projeto Acolher - Sala de Estar de seu curso. Porém, não está conectado a nenhum
campus ou instituição específicos. Os veteranos irão interagir através dos grupos de
cada curso/área. São estes:
•
•
•
•

Arquitetando (Arquitetura & Design)
Veterinando (Ciências Agrárias & Meio Ambiente)
Comunicando (Comunicação & Artes)
Codando (Tecnologia da Informação)

• Cuidando (Ciências Biológicas & Saúde)
• Desembolando (Ciências Humanas – Psicologia e Serviço Social)
• Endireitando (Ciências Jurídicas)
• Engenheirando (Engenharias)
• Ensinando (Ciências Humanas – Educação)
• Negociando (Gestão & Negócios)
• Viajando (Turismo & Hospitalidade)
Professor Responsável
Thaís Cavalheri/Natália Rodrigues Guimarães
Modalidade
Híbrida
Dias e Horários dos Encontros** A definir com as professoras
**Após a seleção dos alunos, o professor responsável entrará em contato para informar a data de início do projeto.

