
 

 
 

 
 

PROGRAMAÇÃO PARA O ACOLHIMENTO ACADÊMICO 2016.1 

DATA: 29/02/2016 (Segunda-feira) 

HORÁRIO: 15:30h às 19:00h 

 

O acolhimento acadêmico, além de ser uma recepção é uma oportunidade de aproximar os novos alunos 

ao universo estudantil a que serão inseridos, fazendo com que estes se sintam partes da Instituição e assim 

criarem uma identidade com a mesma. As experiências vivenciadas durante o primeiro ano na universidade 

são fundamentais para a permanência do aluno no ensino superior e seu sucesso acadêmico. Ser universitário 

é, para alguns, caminhar para longe da família e da cidade de origem, o que implica morar fora de casa, 

conviver com pessoas diferentes e assumir responsabilidades com as quais antes não se preocupava. Neste 

contexto, a Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Estudantis – PROEXAE, semestralmente, prepara-se para dar as boas-vindas aos calouros. Para tanto, 

tradicionalmente, realiza o Acolhimento Acadêmico como momento de extrema relevância para a adaptação 

dos mesmo a essa Instituição, com uma vasta programação no dia 29 de fevereiro de 2016, das 15:30h às 

19:00h e contará com a participação da Administração Superior, gestores, professores, funcionários e alunos 

veteranos. 

1. ATIVIDADES 

DIA DA ACOLHIDA 
 

Será realizado no dia 29 de fevereiro no auditório da UemaNet as seguintes atividades: 

 

 

ABERTURA OFICIAL DA ACOLHIDA 

15:30h – 19:00h 

 

15:30h às15:40h - Apresentação Cultural (Curso de Música) 10’ 

15:40h às 16:00h - Culto Ecumênico (Pastor Moisés/Padre) 20’ 

16:00h às 16:10h - Vídeo do depoimento (alunos da UEMA) 8’ 

16:10h às 16:20h - Vídeo Institucional 10’ 

16:20h às 16:35h - Abertura (Reitor) 15’  

16:35h às 17:05h - Palavras de acolhimento (PROEXAE/PPG/UEMANET/PROG/AGA) 30’ 

17:05h às 17:20h – Premiação dos alunos PAES/2016 15’ 

17:20h às 18:10h - Palestra Magna (PALESTRANTE: Fábio Nauras Akhras) 50’ 

18;10h às 18:25h - Apresentação Externa (Grupo AGIR) 15’ 

18:25h às 18:40h - Apresentação do Circo da Cidade (Ciranda de Palhaços) 15’ 

18:40h às 18:50h - Apresentação Cultural (Curso de Música) 10’ 

 


