
 
RELATÓRIO DA PROGRAMAÇÃO PARA O BOAS VINDAS DOS CAs DA UnB 

 

Centro Acadêmico: Centro Acadêmico de Odontologia  

Sigla: CAODO 

 

 

Nome da ação 

Objetivo principal 

 

 

Data, 

horário e 

local da 

atividade 

Público-

alvo 

Possui 

recurso 

de 

acessibili

dade? 

Se sim, 

qual? 

 

Responsáveis 

pela ação (caso 

haja parcerias) 

Circuito Tour UNB. Tour pelos locais 

de maior interesse 

e importância aos 

calouros. 

Acolher os novos 

estudantes, 

esclarecer dúvidas 

acadêmicas, 

orientar quanto à 

localização nos 

campi, valorizar a 

diversidade étnica, 

racial e de gênero, 

e divulgar os 

programas de 

assistência 

estudantil e demais 

serviços de 

interesse dos 

discentes. 

9/3/20 das 

14h às 16h 

Campus 

Darcy 

Ribeiro 

(salas de 

aula, FS, 

ICC, centro 

acadêmico, 

BSAs, 

Maloca, 

centro de 

convivência 

negra, DIV e 

biblioteca). 

Calouros. Sim, 

acesso 

pela linha 

de ônibus 

(110). 

CAODO. 

Brunch de Boas-

Vindas. 

Brunch para 

interação com os 

outros cursos da 

faculdade de 

saúde. 

Acolher os novos 

estudantes, 

promover e 

participar de 

atividades de 

integração, 

valorizar a 

diversidade étnica, 

racial e de gênero. 

9/03/20 das 

12h às 14h 

Faculdade 

de Saúde. 

Calouros. Sim, 

acesso 

pela linha 

de ônibus 

(110). 

 

CAODO, CAMED, 

CAFAR, CAENF, 

CANUT, CASC e 

equipe de 

acolhimento da 

FS/FM. 

Acolhimento 

CAODO, Atlética 

Frenética e JoUNB. 

Apresentação de 

cada entidade, 

como funciona, 

para que serve e 

10/03/20 

das 12h às 

14h 

Faculdade 

Calouros. Sim, 

acesso 

pela linha 

de ônibus 

CAODO, Atlética 

Frenética e 

JoUNB. 
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importância. Além 

disso, atividade 

interativa e lanche 

patrocinado pelo 

centro acadêmico. 

Divulgar e estimular 

a participação 

discente em 

projetos de 

extensão e 

iniciação científica, 

acolher os novos 

estudantes, 

esclarecer dúvidas 

acadêmicas, 

promover e 

participar de 

atividades de 

integração, divulgar 

programas de 

assistência 

estudantil e demais 

serviços de 

interesse dos 

discentes. 

de Saúde. (110). 

Acolhimento do 

departamento de 

Odontologia. 

Abertura do 

semestre, avisos 

principais e boas-

vindas aos 

calouros. 

Além disso, o 

centro acadêmico 

disponibilizará um 

“guia do calouro” 

que foi 

confeccionado  

com instruções e 

esclarecimentos 

básicos sobre a 

universidade e o 

curso. 

Acolher os novos 

estudantes, 

esclarecer dúvidas 

acadêmicas, 

divulgar e estimular 

a participação 

discente em 

projetos de 

extensão e 

iniciação científica, 

10/03/20 

das 16h às 

18h 

Faculdade 

de Saúde. 

Todos os 

docentes e 

discentes do 

curso de 

odontologia 

da UNB. 

Sim, 

acesso 

pela linha 

de ônibus 

(110). 

 

CAODO, Atlética 

Frenética, JoUNB, 

e Departamento de 

Odontologia. 



 
e orientar quanto à 

localização nos 

campi. 

Tour pela clínica 

odontológica. 

Apresentação de 

espaços 

importantes onde 

haverá atuação em 

praticamente toda a 

graduação. 

Acolher os novos 

estudantes, 

esclarecer dúvidas 

acadêmicas, 

orientar quanto à 

localização nos 

campi. 

11/03/20 

das 14h às 

16h 

Clínica 

odontológica

- HUB. 

Calouros Sim, 

acesso 

pela linha 

de ônibus 

UNB e L2 

norte. 

 

CAODO. 

Palestra 

Especialidades da 

Odontologia. 

Palestra sobre as 

especialidades da 

odontologia, 

instrução de 

higiene oral de 

modo a ambientá-

los sobre a 

responsabilidade 

de um profissional 

de saúde bucal e 

jogo interativo. 

Desenvolver ações 

de 

responsabilidade 

social, acolher os 

novos estudantes, 

esclarecer dúvidas 

acadêmicas, 

promover e 

participar de 

atividades de 

integração. 

12/02/20 

das 12h às 

14h 

Faculdade 

de Saúde. 

Calouros Sim, 

acesso 

pela linha 

de ônibus 

(110). 

 

CAODO e 

professores de 

odontologia. 

Feira do Desapego 

da Odonto. 

Feira organizada e 

apoiada pelo centro 

acadêmico para 

que os alunos 

possam realizar 

venda e troca de 

materiais de suas 

respectivas listas.  

Promover e 

participar de 

atividades de 

integração, e 

desenvolver ações 

13/03/20 

das 14h às 

16h 

Faculdade 

de Saúde. 

Todos os 

discentes do 

curso de 

odontologia 

da UNB e de 

outras 

instituições. 

Sim, 

acesso 

pela linha 

de ônibus 

(110). 

 

CAODO. 



 
de sustentabilidade 

e responsabilidade 

social. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


