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Presença obrigatória todos os dias
De acorDo com a Resolução CEPE n° 42, 
de 21 de março de 2007, em seu Art. 49 
dispõe que: 

§ 1° “O estudante que deixar de com-
parecer às atividades de recepção de 
calouros será automaticamente desvin-
culado do curso e da Universidade”;

§ 2° “O estudante que necessitar ausen-
tar-se durante as duas primeiras sema-
nas letivas, por impedimento previsto no 
Decreto-Lei no 1.044/69 e nas Leis nos 
715/69 e 6.202/75, deverá ter sua justi-
ficativa de ausência comunicada a PRG, 
por ele próprio ou por pessoa que o re-
presente, num prazo máximo de até dois 
(2) dias úteis após o início das ativida-
des”. (Vide www.prg.ufla.br).

2/3/2015  – Segunda-feira
Local: Ginásio Poliesportivo

17h Credenciamento dos calouros 
18h Abertura oficial
18h15 Diretório Central dos Estudantes/DCE
18h30 Pró-Reitora de Graduação 
 Profª. Soraya Alvarenga Botelho
18h50 Reitor – Prof. José Roberto Scolforo
19h30 Peça Teatral “Vida de Estudante” -  
 Grupo de Teatro Construção

3/3/2015 – Terça-feira

Reunião com os coordenadores de 
cursos (veja tabela abaixo);

http://www.prg.ufla.br)
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7/3/2015 - sábado - 
rECEPÇÃO “NA PEGADA” - LOCAL: CIUNI

Presença obrigatória em pelo menos  
uma das atividades do dia

14h às 21h Dia de apresentação do Di-
retório Central dos Estudantes (DCE) 
e integração dos calouros com ativi-
dades esportivas, culturais, além de 
rodas de conversas e oficinas.

11/3 – Quarta-feira
Local: Sala dos Conselhos 
8h às 12h - Recepção dos calouros estran-
geiros (exclusivo para os estrangeiros)

18/3/2015 – Quarta-Feira
Local: Espaço ao lado da CANTINA 
Feira Acadêmica - aberta para visitação 
de 9h às 21 horas.

Atenção: Nos dias 10 e 11/3, os calouros deverão se dirigir à sala 14 no Pavilhão 

de aulas 6 (ao lado da DADP) para tirar foto para confecção da carteirinha de 

estudante, nos seguintes horários: 9 às 11h/ 14h30 às 17h/19 às 21h.

http://www.ufla.br/calouros

