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PROGRAMAÇÃO 

ACOLHIDA AOS DISCENTES 

 

Dia 05/02/2019 

Matutino 

7h30min – Auditório (todos os alunos – Cursos na F. Integrada – 1º ano e 2º ano) 

7h35min -  Acolhida (Direção Geral) 

7h50min – Apresentação dos setores e coordenações (10min para cada) 

 - DAP (Apresentação do departamento e da equipe) 

 - CGP (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CGDG (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CGTI (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - DEPE (Apresentação e exposição do horário dos cursos e dos ônibus) 

 - CAE (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CRA (Apresentação da coordenação/setor e da equipe) 

 - Biblioteca (Apresentação do setor e da equipe) 

 - COEX e Setor de Estágio (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CPPI (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CEAD (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CGE (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - Apresentação de coordenadores de eixo e de professores 

10h20min – Apresentação do curso, perfil e matriz pelos coordenadores de eixo aos alunos do 
1º ano, para os demais discentes, aula normal (Local: Sala de aula) 
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Vespertino 

13h20min – Auditório (Cursos F. Subsequente e 3º ano Informática F. Integrada) 

13h25min - Acolhida (Direção Geral) 

13h40min – Apresentação dos setores e coordenações (10min para cada) 

 - DAP (Apresentação do departamento e da equipe) 

 - CGP (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CGDG (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CGTI (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - DEPE (Apresentação e exposição do horário dos cursos e dos ônibus) 

 - CAE (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CRA (Apresentação da coordenação/setor e da equipe) 

 - Biblioteca (Apresentação do setor e da equipe) 

 - COEX e Setor de Estágio (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CPPI (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CEAD (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CGE (Apresentação da coordenação e da equipe) 

- Apresentação de coordenadores de eixo e de professores 

16h20min – Apresentação do curso, perfil e matriz pelos coordenadores de eixo aos alunos do 
1º módulo, para os demais discentes, aula normal (Local: Sala de aula) 

 

Noturno 

18h30min – Auditório (Cursos F. Subsequente) 

18h35min -  Acolhida (Direção Geral) 

18h50min – Apresentação dos setores e coordenações (10 min para cada) 
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 - DAP (Apresentação do departamento e da equipe) 

 - CGP (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CGDG (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CGTI (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - DEPE (Apresentação e exposição do horário dos cursos e dos ônibus) 

 - CAE (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CRA (Apresentação da coordenação/setor e da equipe) 

 - Biblioteca (Apresentação do setor e da equipe) 

 - COEX e Setor de Estágio (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CPPI (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CEAD (Apresentação da coordenação e da equipe) 

 - CGE (Apresentação da coordenação e da equipe) 

- Apresentação de coordenadores de eixo e de professores 

21h00min – Apresentação do curso, perfil e matriz pelos coordenadores de eixo aos alunos do 
1º ano, para os demais discentes, aula normal (Local: Sala de aula) 

 

Dia 06/02/2019 

Matutino 

Orientações (Turmas de 1º ano): 

07h30min – Orientações do Protocolo  

07h40min – Orientações da Biblioteca 

07h55min - Informes Gerais 

08h20min – Aula Normal 

 

Vespertino 

13h10min -  Orientações Benefício Socioassistencial 
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Orientações (Turmas de 1º ano/1ºmódulo): 

14h00min - Orientações do Protocolo 

14h15min – Orientações da Biblioteca 

14h35min – Informes Gerais 

15h00min – Aula Normal 

Noturno 

Orientações (Turmas 1º módulo): 

18h20min - Orientações do Protocolo 

07h35min – Orientações da Biblioteca 

18h50min – Informes Gerais 

19h10min -  Orientações Benefício Socioassistencial (Todas as turmas) 

20h10 – Aula Normal 

 

 

 


