
PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA RECEPÇÃO DE CALOUROS DE 2022/2

Escola de Engenharia – EENG/UFLA

A Escola de Engenharia da Universidade Federal de Lavras – EENG/UFLA convida a

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

de graduação presenciais da EENG/UFLA para o segundo semestre letivo de 2022, organizadas com

apoio dos Colegiados dos Cursos de Graduação. A recepção é uma oportunidade de interação,

obtenção de informações e orientações essenciais para a vida acadêmica.

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

meio da verificação de presença em lista de presença assinada pelos estudantes durante a

participação presencial nas atividades, conforme locais e horários disponíveis abaixo, no cronograma

de atividades específicas de cada curso.

A participação nas atividades da Recepção de Calouros é obrigatória. O estudante que

não puder participar das atividades da Recepção de Calouros por motivo de força maior, conforme

disposto no artigo 41 da Resolução CEPE 473/2018, deverá, obrigatoriamente, protocolar justificativa

até 25/10/2022 destinada à Secretaria Integrada da EENG, por meio do

e-mail:graduacao.eeng@ufla.br, conforme formulário disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação

Prograd em Rotinas Acadêmicas.

1

https://prograd.ufla.br/
https://prograd.ufla.br/
https://prograd.ufla.br/discentes/rotinas-academicas


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.

Cronograma de Atividades Específicas

Curso Atividade Data e horário Local

Todos os Cursos de

Graduação da EENG

(Engenharia

Agrícola, em

Engenharia

Ambiental e

Sanitária,

Engenharia de

Controle e

Automação e

ABI-Engenharias)

Boas-vindas das Direções das Unidades

Acadêmicas (EENG e ICN), boas-vindas

Reitor (vídeo) e Coordenação CSI.
10 horas

Salão de

Convenções.

Palestra: De calouro à Professor

Universitário - Prof. Lucas Henrique

Pedrozo Abreu.

17/10/2022

14 horas

Salão de

Convenções.

Reunião com a PRAEC.
17/10/2022

15 horas

Salão de

Convenções.

Palestra Hemominas - Ação: Doe Sangue,

doe vida - Trote solidário. 17/10/2022

16 horas

Salão de

Convenções.
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Curso Atividade Data e horário Local

Engenharia de

Controle e

Automação

Reunião com a Coordenação do curso. 19/10/22

14 horas

Anfiteatro do

DEA (Bloco I).

Encontro com entidades de extensão. 20/10/22

14 horas

Anfiteatro do

DEA (Bloco I).

ABI - Engenharia Reunião com a Coordenação do curso. 18/10/2022

14 horas

Anfiteatro do DBI

(Ramalhão).

Engenharia Física Reunião com a Coordenação do curso. 18/10/2022

15 horas

Anfiteatro do DBI

(Ramalhão).

Engenharia

Mecânica

Reunião com a Coordenação do curso. 19/10/2022

8 às 12 horas

Anfiteatro Prédio

ABI.

Engenharia de

Materiais

Reunião com a Coordenação do curso. 19/10/2022

14 horas

Anfiteatro Prédio

ABI.

Engenharia Civil Reunião com a coordenação do curso. 20/10/2022

8 horas

Anfiteatro Prédio

ABI.

Engenharia Química Reunião com a coordenação do curso. 20/10/2022

14 horas

Anfiteatro Prédio

ABI.

Engenharia Agrícola Reunião com a Coordenação do Curso 19/10/2022

14 horas

Anfiteatro do

LPPA - Atrás do

Bloco 3 do DEA.
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Engenharia Agrícola

Palestra de Boas Vindas:

“Trajetória profissional na Engenharia

Agrícola e o Mercado de trabalho”

Convidada: Egressa do curso, Daniela

Alencar Pinto - John Deere

19/10/2022

16 horas

Anfiteatro do

LPPA - Atrás do

Bloco 3 do DEA.

Encontro com o Centro Acadêmico e Pet

Engenharia Agrícola e

Bate papo com o Pet Engenharia Agrícola

- experiências ao longo da graduação.

20/10

8h30 às 11h30

Anfiteatro do

LPPA - Atrás do

Bloco 3 do DEA.

2a Integração da Engenharia Agrícola

Mostra das Entidades de Extensão

relacionadas.

Presença de veteranos e Docentes do

Curso

20/10/2022

14 às 16h00

Estacionamento

do Anfiteatro do

LPPA - Atrás do

Bloco 3 do DEA.

Apadrinhamento dos calouros pelos

veteranos do curso. Encerramento com a

Coordenação e feedbacks sobre a

semana.

20/10/2022

16 às 17h30

Anfiteatro do

LPPA - Atrás do

Bloco 3 do DEA.

Engenharia

Ambiental e

Sanitária

Encontro com a coordenação do curso. 20/10/2022

14 horas

Anfiteatro do

DEA (Bloco I).

Encontro com entidades de extensão. 21/10/2022

9 horas

Encontro com o centro acadêmico

Recicla.

21/10/2022

14 horas

Anfiteatro do

DEA (Bloco I).
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os calouros serão inscritos automaticamente em sala do Campus Virtual, específica do seu curso

de graduação.

Para orientar sobre o acesso às salas no Campus Virtual (https://campusvirtual.ufla.br),

disponibilizamos um vídeo preparado pela equipe da Coordenadoria Geral de Educação a Distância

- CEAD com instruções: https://youtu.be/hTxW0s8KpUk.

BLOG DO CALOURO: Canal para reunião das informações sobre os serviços da UFLA, disponíveis para

os estudantes, realizados por todas as 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.

SITE DA EENG: Oferece orientações gerais sobre a Escola de Engenharia, sobre os cursos de

graduação e suas legislações, dentro outras informações importantes para os estudantes da EENG.

Acesse: https://eeng.ufla.br/

CANECA: Serão entregues aos calouros, pelos coordenadores dos cursos, durante a recepção de

Calouros.

CARTÕES INSTITUCIONAIS DA UFLA: O Cartão para ter acesso à Biblioteca Universitária (BU) e
Restaurante Universitário (RU), vocês deverão solicitar acessando o SIG (https://sig.ufla.br/) cujo login
e senha é o mesmo do e-mail institucional, no menu lateral à esquerda, em Serviços > Cartão
Institucional > Solicitar Cartão Institucional, seguindo orientações disponíveis em:
https://kb.ufla.br/books/solicitacoes-de-servicos/page/como-solicitar-1a-via-do-cartao-de-identificac
ao-institucional. Posteriormente, o titular deverá retirar, presencialmente, na Coordenadoria de
Secretaria Integrada da EENG (CSI-EENG).

HORÁRIO PESSOAL DE AULAS: A previsão, conforme Cronograma Acadêmico, é de matrícula

automática em componentes curriculares do 1º período para os calouros em 21/10/2022. Para os

próximos semestres o discente precisará acessar o SIG em data específica, conforme o cronograma

acadêmico vigente e solicitar sua matrícula nos componentes curriculares, conforme demonstrado no

tutorial disponível em: https://prograd.ufla.br/discentes/rotinas-academicas.
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