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PROCEDÊNCIA: PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E 

CULTURA. 

ASSUNTO: PROJETO PERMANENTE DE EXTENSÃO RECEPÇÃO DE CALOUROS: 

INTEGRAÇÃO CULTURAL. 
 

 

PARECER nº 93/18 

DATA: 07/11/18 
 

 

1 HISTÓRICO 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura protocolou junto ao Conselho 

Universitário - CONSUNI, do Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, para análise e 

deliberação, o Projeto Permanente de Extensão Recepção de Calouros: integração cultural. 

 

2 ANÁLISE 

 

2.1. Projeto anexo. 

 

3 PARECER 

 

Diante do exposto na análise, o Conselho Universitário - CONSUNI do Centro Universitário 

de Brusque - UNIFEBE, deliberou: 

 

APROVAR o Projeto Permanente de Extensão Recepção de Calouros: integração cultural. 

 

Brusque, 07 de novembro de 2018. 

 

Günther Lother Pertschy________________________________________________________ 

Alessandro Fazzino___________________________________________________________ 

Edinéia Pereira da Silva Betta ___________________________________________________ 

Heloisa Maria Wichern Zunino __________________________________________________ 

Daniele Vasconcellos de Oliveira ________________________________________________ 

Jaison Homero de Oliveira Knoblauch ____________________________________________ 

Sidnei Gripa _________________________________________________________________ 

Simone Sartori_______________________________________________________________ 

George Wilson Aiub __________________________________________________________ 

Márcia Maria Junkes __________________________________________________________ 

Rosemari Glatz_______________________________________________________________ 
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura - Proppex
Supervisão e Extensão

Projeto de Extensão

Recepção de Calouros: integração cultural

Identificação

Proponente: Luana Franciele Fernandes Alves (Especialista)

E-mail: luanaalves@unifebe.edu.br Telefone: ()-

Endereço Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8220928P7

Curso: Institucional

Abrangência: Local Operacionalização: Permanente

Período: 11/02/2019 a 15/02/2019 Carga Horária: 20h00

Participantes: 100 a 1000 Modalidade: Presencial

Certificação: Não Cerimonial: Sim

Publicação jornalística: Sim

Investimento institucional: Sim

Materiais:
Conforme programação.

Equipamentos:
Nenhum.

Estruturação

Evento

Recepção

Atividades

Tipo Nome Local Data
Carga
Horária

Certificação
Antecipada
(Mediadores)

Atividade de
Extensão

Acolhimento de Calouros UNIFEBE
11/02/2019 a
15/02/2019

20h00 Não

Mediador: Luana Franciele Fernandes Alves

As atividades listadas estão dentro da carga horária do curso.

1. Introdução

O início das aulas sempre é cercado de muita ansiedade. Por isso, o Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE
realiza  a  cada  semestre  uma  Semana  de  Acolhimento  para  calouros  e  seus  pais,  marcado  pela  tradicional
Recepção de Calouros. No acolhimento buscamos promover a integração e a socialização entre os alunos, visando
o acolhimento e o bem-estar, primando assim, pela humanização, solidariedade e a excelência.

2. Justificativa

Para ambientá-los no cenário acadêmico e proporcionar a integração e o acesso às informações, a UNIFEBE inicia
o semestre letivo marcando o primeiro dia de aula dos calouros, convidando também os pais para receberem as
principais  informações  da  vida  acadêmica.  Os  estudantes  recebem  as  primeiras  orientações  sobre  a  vida
acadêmica em um espaço preparado, eternizam o que esperam do futuro em uma cápsula do tempo – que será
revelada dias antes da formatura – e se divertem com uma apresentação cultural. A Semana de Acolhimento
busca enfatizar a ideia de que o calouro é parte da instituição e será o próximo veterano.

3. Palavras-chave

Acolhimento. Recepção. Ambientação.

4. Objetivos

4.1. Objetivo geral

Recepcionar os acadêmicos calouros e apresentar as propostas pedagógicas institucionais.

4.2. Objetivos específicos
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Apresentar as propostas institucionais para os calouros e pais.
Realizar reuniões com os coordenadores dos cursos para apresentação da matriz curricular e ementários. 
Integrar novos acadêmicos ao ambiente universitário.

5. Parceiros (opcional)

6. Metodologia
A recepção dos pais conta com um bate-papo sobre a importância desta nova etapa para a vida dos acadêmicos, os conflitos entre gerações
e quais serão as mudanças na rotina familiar daqui para a frente. Para os alunos, sempre uma apresentação cultural sobre as novas situações
que serão vivenciadas no cotidiano do Centro Universitário, marcando esta nova fase.

Dando continuidade nas ações, tradicionalmente o início do semestre na UNIFEBE é marcado por um trote social, que pode ser solidário ou
cultural. Em 2018, os calouros do primeiro e do segundo semestre letivo tiveram a missão de ajudar a arrecadar donativos para a ONG Mãos
que se doam, em benefício do Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux, o Hospital Azambuja.

Os estudantes recebem as primeiras orientações sobre a vida acadêmica e eternizaram o que esperam do futuro em uma cápsula do tempo –
que será revelada dias antes da formatura.

Na  Semana  de  Acolhimento  os  calouros  visitam  laboratórios  da  Instituição  e  recebem mais  informações  sobre  o  funcionamento  da
Internacionalização, Pró-reitoria  de Ensino, Pró-reitoria  de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e  Cultura, UNIFEBE Virtual, Biblioteca e
Assessoria de Comunicação.

A programação também contempla um bate-papo e café com os coordenadores e intervalo cultural e, a partir de 2019, serão realizados
passeios culturais pela cidade com os alunos que não conhecem Brusque e seu entorno.

Enquanto isso, os pais dos alunos serão recepcionados pelo reitor e pró-reitores em outro espaço, seguidos de uma conversa com um
profissional especializado sobre a importância desta nova etapa para a vida dos acadêmicos, os conflitos entre gerações e quais serão as
mudanças na rotina familiar daqui para a frente.

Nos  dias  que  seguem os  calouros  visitarão  os  laboratórios  da  Instituição  e  receberão  mais  informações  sobre  o  funcionamento  da
Internacionalização, Pró-reitoria de Graduação (Proeng), Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (Proppex), UNIFEBE
Virtual, Biblioteca e  Assessoria  de Comunicação. A  programação também contempla um bate-papo com os coordenadores, intervalo e
passeio cultural.

6.1. Cronograma

Data/horário Atividade

 Conforme programação semestral

6.2. Comissão organizadora (opcional)
 Luana Franciele Fernandes Alves

Thayse Helena Machado

Arthur Timm

Suellen Pereira Rodrigues

Ruben Carlos Müller

7. Referências
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