
 
RELATÓRIO DA PROGRAMAÇÃO PARA O BOAS VINDAS DOS CAs DA UnB 

 

Centro Acadêmico: C.A. GEOGRAFIA       Sigla: CAGEA 

 

Nome da ação 

Objetivo principal 

 

 

Data, 

horário e 

local da 

atividade 

Público-

alvo 

Possui 

recurso 

de 

acessibil

idade? 

Se sim, 

qual? 

 

Responsáveis 

pela ação (caso 

haja parcerias) 

 

Guia Básico de 

Sobrevivência Pt.1 

 

Localizar: 

- Paradas de 

ônibus; 

- Salas de aula das 

disciplinas que 

estão matriculados 

no dia; 

- Banheiros e 

bebedouros; 

- CAGEA. 

 

Dia 09/03 – 

De 07h30 às 

12h00. 

 

Calouras e 

Calouros. 

------ ------ 

 

Almoço coletivo 

 

Apresentar o RU e 

seu 

funcionamento. 

 

Dia 09/03 – 

De 12h00 às 

14h00. 

Calouras, 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

----- ------ 

 

Guia Básico de 

Sobrevivência Pt.2 

Localizar salas de 

aula das 

disciplinas que 

estão matriculados 

no dia; 

 

 

Dia 10/03 – 

De 07h30 às 

10h00. 

 

Calouras e 

Calouros 

da 

Geografia. 

----- ------ 

 

Guia Básico de 

Sobrevivência Pt.2 

Apresentar: 

- Biblioteca Central 

(BCE e Seção de 

Geografia); 

- Reitoria; 

- Memorial Darcy 

Ribeiro 

(Beijódromo); 

- Diretório Central 

dos Estudantes 

(DCE); 

- Museu de 

Geociências; 

- Salas para estudo 

em diversas 

localidades (BSAS, 

FAU, MAT...). 

 

Dia 10/03 – 

De 10h00 às 

12h00. 

 

Calouras, 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

----- ------ 

Edital no 05/2020 – Anexo I 



 
 

Guia Básico de 

Sobrevivência Pt.3 

 

Apresentar: 

- Funcionamento 

do Sistema 

Matricula Web; 

- IRA (Índice de 

Rendimento 

Acadêmico); 

- Como usar a BCE 

(Empréstimo e 

devolução de 

livros); 

- Passe Livre 

Estudantil; 

- Assistência 

Estudantil. 

- Redes sociais do 

CAGEA; 

 

Dia 11/03 – 

De 12h00 às 

13h30. 

 

Calouras, 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

----- ------ 

 

Roda de Conversa 

com Veteranas/os 

 

Aproximar a 

relação entre os 

estudantes com: 

- Experiências e 

vivências dos 

veteranas/os na 

universidade; 

- Interação com 

brincadeiras 

geográficas. 

 

 

Dia 12/03 – 

De 10h00 às 

11h30. 

 

Calouras, 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

------ ------ 

 

Oficina sobre 

congressos e 

encontros 

estudantis da 

Geografia. 

 

Apresentar a 

diversidade de 

encontros da 

Geografia e auxiliar 

na elaboração de 

resumos 

científicos para 

submissão nestes 

encontros. 

 

Dia 12/03 – 

De 11h30 às 

13h00. 

 

Calouras, 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

------ ------ 

 

Boas-vindas UnB - 2ª Semana de Atividades de Recepção aos Calouros 

Nome da ação 

Objetivo principal 

 

 

Data, horário 

e local da 

atividade 

Público-

alvo 

 

Possui 

recurso 

de 

acessibil

idade? 

Se sim, 

qual? 

 

Responsáveis 

pela ação 

(caso haja 

parcerias) 



 
 

Apresentação do 

curso com 

participação dos 

professores do 

Departamento de 

Geografia: 

Carla Gualdani, 

Everaldo Costa e 

Neio Lúcio. 

 

Apresentar o corpo 

docente da 

Geografia para 

as(os) estudantes.  

 

Cada professor(a) 

poderá apresentar 

sua linha de 

pesquisa no curso 

e a sua experiência 

como Geógrafa(o) 

visando abordar: 

Quando e onde se 

formou; Pós-

graduação e linha 

de pesquisa; 

Experiência com a 

docência; Como 

enxerga a 

Geografia 

atualmente. 

 

Dia 16/03 – 

A partir das 

14h30. 

Auditório do 

Instituto de 

Humanas 

(IH); 

 

Calouras, 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

---- ------ 

 

Apresentação do 

curso e dos 

laboratórios com 

participação dos 

professores do 

Departamento de 

Geografia: 

Shadia Husseini e 

Osmar Abílio. 

 

Apresentar o corpo 

docente da 

Geografia para 

as(os) estudantes 

e demonstrar sua 

linha de pesquisa 

no curso. 

Apresentar os 

laboratórios do 

departamento. 

 

 

Dia 17/03 – 

A partir das 

10h00. 

Concentração 

no CAGEA e 

visita aos 

laboratórios: 

CIGA, LAGEF, 

LAGIM, LSIE, 

LATER, 

LCGea, 

LAGAS e 

GEOREDES. 

 

Calouras,  

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

---- ------ 

 

Apresentação das 

Entidades da 

Geografia e demais 

entidades 

relacionadas à UnB. 

 

OBS.: Caso seja 

confirmada a greve 

geral no dia 18/03, 

realizaremos a 

presente atividade na 

quinta-feira dia 25/03 

no mesmo horário e 

local. 

 

- Apresentar 

Entidades: Atlética 

Coordenada, 

Empresa Júnior 

Astrodatum, 

Movimento 

Estudantil, Batalha 

da Escada, 

Coletiva Dina de 

Oliveira, Frente 

Negra da Geografia 

e Coletivo de 

Malabares. 

 

 

Dia 18/03 – 

12h00 às 

13h30. 

Local: 

CAGEA. 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

 

---- 

 

Entidades da 

Geografia, 

União 

Nacional dos 

Estudantes 

(UNE), Batalha 

da Escada 

(BDE). 



 
 

Café da Manhã 

Coletivo e 

Apadrinhamento 

dos Calouros e 

Calouras. 

 

- Apadrinhar os 

calouros e 

calouras a fim de 

que tenham dois 

estudantes 

veteranos para 

orientá-los ao 

longo da 

graduação. 

 

Dia 19/03 – 

10h00 às 

12h00. 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

 

---- 

 

------ 

 

Boas-vindas UnB - 3ª Semana de Atividades de Recepção aos Calouros 

Nome da ação 

Objetivo principal 

 

 

Data, 

horário e 

local da 

atividade 

Público-

alvo 

Possui 

recurso 

de 

acessibil

idade? 

Se sim, 

qual? 

 

Responsáveis 

pela ação (caso 

haja parcerias) 

 

Apresentação de 

pontos históricos 

da Universidade de 

Brasília. 

 

Relatar fatos 

históricos da UnB 

e a interferência da 

ditadura em seu 

projeto inicial. 

 

Dia 23/03 – 

10h00 às 

11h30, 

concentraçã

o no 

CAGEA. 

 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

 

---- 

 

Prof. Gilson 

Dantas do IPOL. 

 

Roda de conversa 

sobre o plano inicial 

de Darcy Ribeiro 

para a UnB. 

 

Apresentar a 

idealização inicial 

da Universidade de 

Brasília e a atual 

configuração pós-

ditadura e 

Reestruturação 

Universitária 

(REUNI). 

 

Dia 24/03 – 

10h00 às 

11h00. 

Local: 

CAGEA. 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

 

---- 

 

---- 

 

Roda de Conversa 

LGBT+ 

 

Valorizar a 

diversidade étnica, 

racial e de gênero. 

- Construir um 

espaço aberto para 

conversa, a fim de 

compartilhar 

vivências e 

percepções sobre 

ser LGBT+ na UnB. 

 

 

 

Dia 24/03 – 

De 17h30 às 

19h00. 

Local: FACE 

ou prainha 

da FAC. 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

 

Sim, 

rampas 

de 

acesso. 

 

- CAADM 

- CAENC 

- CATUR 

- CAQUI 

- CAGEA 

- CACOM 



 
 

Projetos de 

Extensão e sua 

importância na 

formação 

acadêmica. 

 

Apresentar 

projetos de 

extensão de 

diversos 

departamentos dos 

Institutos da 

Universidade de 

Brasília. 

 

Dia 25/03 – 

14h30 às 

16h30. 

Local: 

CAGEA. 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

 

---- 

 

Projeto Vivência 

Amazônica – 

NEAz e  

DAENG – 

Diretório 

Acadêmico de 

Engenharias da 

FGA-UnB. 

 

Eventos Culturais 

da UnB. 

 

Apresentar os 

Eventos Culturais 

da UnB: 

- Malabares; 

- Roda de Samba; 

- Batalha da 

Escada. 

 

Dia 25/03 – 

A partir de 

16h30. 

Local: ICC 

Norte 

(Ceubinho). 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

 

---- 

 

---- 

 

Matérias-Coringa: 

Porque seu Módulo 

Livre não precisa 

ser “migué”. 

 

Esclarecer dúvidas 

acadêmicas e 

apresentar 

disciplinas da 

Geografia sem pré-

requisitos que 

sejam 

interessantes e 

proveitosas para 

outros cursos. 

 

Dia 25/03 – 

Às 18h00. 

Local: 

Teatro 

Helena 

Barcellos - 

Departamen

to de Artes 

Cênicas 

(IDA). 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

de 

diversos 

cursos. 

 

Rampas 

de 

acesso. 

 

- CACEN 

- CATUR 

- CAADM 

- CAENC 

- CAGEA 

- CAPSI 

- CADIN 

 

Plantio de Mudas e 

Roda de Conversa 

sobre 

sustentabilidade e 

meio ambiente. 

 

Estimular 

atividades 

sustentáveis 

através do plantio 

de mudas de 

pequeno porte. 

 

Dia 26/03 – 

A partir das 

10h00. 

Local: 

Jardim em 

frente ao 

CAGEA. 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

 

---- 

 

----- 

 

Saída de Campo 

para a Fazenda 

Água Limpa (FAL) 

 

Realizar saída de 

campo para a FAL 

a fim de apresentar 

práticas de campo 

desempenhadas 

por geógrafos 

analisando: 

- Perfil de Solo; 

- Geomorfologia da 

região; 

- Ecossistema; 

- Hidrografia; 

- Fauna, Flora; 

- Etc. 

 

Dia 28/03 – 

De 08h00 às 

18H00. 

Local: 

Fazenda 

Água Limpa 

(FAL) da 

UnB. 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

---- ----- 



 

 

Boas-vindas UnB - 4ª Semana de Atividades de Recepção aos Calouros 

Nome da ação 

Objetivo principal 

 

 

Data, horário 

e local da 

atividade 

Público-

alvo 

Possui 

recurso 

de 

acessib

ilidade

? 

Se sim, 

qual? 

Responsáveis 

pela ação (caso 

haja parcerias) 

 

Geoprocessamento 

e tecnologias. 

 

Apresentar a área 

de 

geoprocessamento 

familiarizando os 

estudantes acerca 

dos softwares 

QGIS, ARCGIS, 

dentre outros, bem 

como sobre as 

técnicas de 

fotointerpretação e 

o mercado de 

trabalho nessa 

área. 

 

Dia 30/03 – 

A partir das 

14h30. Local: 

CAGEA. 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

 

----- 

 

----- 

 

Licenciatura e 

Educação em 

Geografia. 

 

Debater sobre a 

área de educação 

em geografia, a fim 

de obter uma 

melhor concepção 

da carreira docente 

e de seus desafios. 

 

Dia 31/03 – 

A partir das 

10h00. Local: 

CAGEA. 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

----- ----- 

 

 

Dia de jogos 

esportivos entre 

atléticas: 

Coordenada, 

Dialética e 

Proletária. 

 

Estimular o 

esporte e criar 

laços com 

estudantes de 

outros cursos. 

 

Modalidades: 

futsal, queimada e 

tênis de mesa. 

 

Dia 01/04 – 

A partir das 

10h00. Local: 

Quadra 

poliesportiva 

a definir. 

Concentração 

no CAGEA. 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

 

----- 

 

Atlética 

Dialética 

(Filosofia) e 

Atlética 

Proletária 

(Ciências 

Sociais). 

 

Atividade Cultural e 

artística de 

finalização do 

programa de 

recepção aos 

calouros e calouras. 

 

Dar espaço para 

apresentações 

culturais e autorais 

dos estudantes do 

curso de Geografia 

como: 

- Música; 

 

Dia 02/04 – 

De 10h00 às 

13h00. Local: 

CAGEA e 

Jardim em 

frente ao 

CAGEA. 

 

Calouros e 

demais 

estudantes 

da 

Geografia. 

 

------ 

 

------ 



 
- Malabares; 

- Dança; 

- Rima. 

 

 

 
Centro Acadêmico de Geografia - CAGEA/UnB 
Gestão Ação Geral - 2019/2020 
Facebook: https://www.facebook.com/cageaunb  
Instagram: @cagea_unb 
E-mail: gestaocagea.unb@gmail.com  

https://www.facebook.com/cageaunb
https://www.instagram.com/cagea_unb/?hl=en
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