
 

 

Recepção de Calouros 2021/2 – ICN/UFLA 

 

O Instituto de Ciências Naturais – ICN da Universidade Federal de Lavras – UFLA convida a todos os 

ingressantes para participarem das atividades de acolhimento dos ingressantes nos cursos de 

graduação presenciais para o segundo semestre letivo de 2021, organizadas pelo ICN em parceria com 

os Colegiados dos cursos. A recepção é uma oportunidade de interação, obtenção de informações e 

orientações essenciais para a vida acadêmica. 

Considerando o cenário atual, para 2021/2 a Recepção de Calouros será promovida com algumas 

atividades em formato remoto e outras com encontros presenciais. Caberá ao estudante providenciar 

o acesso à internet e o equipamento necessário para participação nas atividades remotas. Aquelas que 

serão realizadas on-line poderão ser acessadas posteriormente por meio da gravação disponibilizada 

no Campus Virtual.  

A aferição do cumprimento da legislação de participação no evento será realizada através da 

verificação da presença nas atividades presenciais ou de acesso dos estudantes às atividades 

disponíveis no Campus Virtual e, ainda, com a conclusão do curso de formação específica. Nos casos 

em que o ingressante não tenha participado das atividades presenciais, acessado às atividades nas 

salas virtuais e/ou não tenha concluído o curso, deverá, obrigatoriamente, protocolar justificativa até 

18/1/2022 destinada à Secretaria Integrada do ICN, por meio do e-mail icn@ufla.br, conforme 

orientações contidas no site do ICN e disponíveis também no site da Pró-Reitoria de Graduação – 

Prograd. 

 

 

 

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS – PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA 

A base regulamentar para a participação obrigatória é a Resolução CEPE n° 473, de 12 de dezembro de 

2018, que em seu Art. 41 estabelece: O estudante ingressante que, sem justificativa, deixar de 

participar das atividades previstas para a Recepção de Calouros será automaticamente desvinculado 

do curso e da Universidade e será convocado para matrícula o candidato imediatamente subsequente 

na lista de classificação. 

 

 

 



 

PROGRAMAÇÃO GERAL (TODOS OS CURSOS) 

 

10/12/21 a 15/1/22: FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATIVIDADES REMOTAS 

Curso online, disponível no Campus Virtual, para auxiliar os estudantes nas adaptações necessárias 

para as atividades não presenciais (ANP). O formato do curso (Massive Open Online Course - MOOC) 

permite aprendizagem com autonomia, sem datas e horas pré-definidas para realização de cada 

atividade prevista no roteiro de estudo orientado.   

 

14/1/22 – SEXTA-FEIRA: ENCONTRO COM A PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS – PRAEC  

Apresentação das políticas de assistência estudantil da Pró-reitoria de Assistência Estudantil e 

Comunitários (PRAEC) para os calouros dos cursos de Graduação do Instituto de Ciências Naturais 

(ICN). 

Rossano Botelho – Setor de Programas e Projetos/PRAEC 

Link de acesso no Google Meet: https://meet.google.com/owa-ncgb-pea 

Horário: 10h. 

 

PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA POR CURSO 

 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) 

 

10/1 (segunda), 14 a 16h - Reunião de boas-vindas com a Diretora do ICN, Coordenação e 
Colegiado de Curso para apresentações das pessoas, do curso e da organização do semestre.

Local a ser divulgado na página do ICN e no Campus Virtual

14/1 (sexta), 15 a 17h - Encerramento da semana de recepção com acolhida pelos representantes 
das entidades estudantis do Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas.

Centro Acadêmico de Biologia (Gestão Ponta de lança) e Associação Atlética Selvagem

Local a ser divulgado na página do ICN e no Campus Virtual



 

 

 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA PLENA) 

 

 

QUÍMICA (BACHARELADO) 

 

 

 

 

10/1 (segunda), 14 a 16h - Reunião de boas-vindas com a Diretora do ICN, Coordenação e 
Colegiado de Curso para apresentações das pessoas, do curso e da organização do semestre.

Local a ser divulgado na página do ICN e no Campus Virtual

14/1 (sexta), 15 a 17h - Encerramento da semana de recepção com acolhida pelos representantes 
das entidades estudantis do Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas.

Centro Acadêmico de Biologia (Gestão Ponta de lança) e Associação Atlética Selvagem

Local a ser divulgado na página do ICN e no Campus Virtual

11/1 (terça), 14h - Reunião de boas-vindas com a Diretora do ICN, Coordenação e Colegiado de 
Curso para apresentações das pessoas, do curso e da organização do semestre.

Local: DBI - Anfiteatro Prof. Magno Antônio Patto Ramalho (Ramalhão)

11/1 (terça), após o encontro de boas-vindas - Reunião com discentes do curso, do Centro 
Acadêmico, da PQJúnior e da Atlética (tour pela UFLA).

Local: DBI - Anfiteatro Prof. Magno Antônio Patto Ramalho (Ramalhão)



 

 

 

QUÍMICA (LICENCIATURA PLENA) 

 

 

 

BLOG DO CALOURO 

Canal para reunião das informações sobre os serviços da UFLA, disponíveis para os estudantes, 

realizados por todas Pró-reitorias e setores da Instituição. Além dessas informações, o Blog oferece 

orientações gerais sobre a graduação e dicas de vivência. Acesse ufla.br/calouros. 

 

11/1 (terça), 8h - Reunião de boas-vindas com a Diretora do ICN, Coordenação e Colegiado de 
Curso para apresentações das pessoas, do curso e da organização do semestre.

Local: DBI - Anfiteatro Prof. Magno Antônio Patto Ramalho (Ramalhão)

13/1 (quinta), 8h - Encontro com os discentes do Centro Acadêmico (tour pela UFLA).

Local: Encontro na porta principal do DQI


