
▪ Apresentação para calouros de Jornalismo

Quinta-feira (15/07), 9h.

A coordenação de Jornalismo e o CACOM realizaram uma atividade com a turma de
calouros de jornalismo, com o objetivo de aproximar a relação dos estudantes com as
pessoas da nossa faculdade que vêm construindo, desde o início da pandemia, soluções e
caminhos para contornar os problemas do Ensino Remoto.

Ocorreu através do Meet.

▪ Apresentação do Centro Acadêmico

Segunda-feira (19/07), 8h, 10h e 19h.

O objetivo da primeira atividade é garantir que discentes ingressantes conheçam o CA e as
suas funções de representação, além de nos colocarmos à disposição para caso tenham
problemas de comunicação com a FAC/UnB. Além disso, na atividade às 19h também
teremos a participação da professora Kátia Belisário, nova coordenadora de Comorg, que
se apresentará para a turma de calouros.

Meet (enviaremos os links das atividades para o email dos calouros e pelo grupo de wpp do
semestre deles).

▪ Oficina de plataformas (SIGAA/Aprender/Classroom)

Quarta-feira (21/07), 16h e 19h.

Essa atividade é mais específica e orientada pras duas plataformas que nós mais usamos
no dia a dia, que são o Aprender 3 e o Classroom, e o SIGAA, que é a plataforma de
diálogo com a Universidade.

Meet (enviaremos os links das atividades para o email dos calouros e pelo grupo de wpp do
semestre deles).

▪ Apresentação sobre Pesquisa e Extensão

Quarta-feira (21/07), 16h30 e 19h30.

A coordenadora de Extensão da FAC, professora Rose May e a professora Elen Geraldes
vão contribuir com a conversa de apresentação sobre essas duas áreas do tripé
universitário, buscando apresentar os possíveis caminhos de produção e alguns dos
projetos que temos na FAC.

Meet (para evitar dispersão, essa atividade inicia no mesmo link da atividade anterior).

▪ Apresentação das EJs e da Atlética

Sexta-feira (23/07), 16h.



O objetivo é conectar os novos discentes da FAC com as principais organizações discentes
que construímos na nossa Unidade, apresentando as diversas perspectivas de experiências
que são possíveis de se acessar através das Empresas Juniores e da Atlética. Embora
esteja sendo organizada pelo Centro Acadêmico, nessa atividade os momentos de
apresentação serão tocados por cada uma das 4 organizações (Dois Nove Meia, Facto,
Pupila e Hermética).

Meet (enviaremos os links das atividades para o email dos calouros e pelo grupo de wpp do
semestre deles).

▪ Apadrinhamento de calouros

Sexta-feira (30/07) [a galera vai ser consultada para avaliar o melhor horário]

A proposta é garantir a retomada da tradição de apadrinhamento que garante um nível de
envolvimento maior na nossa faculdade entre estudantes de semestres diferentes. O “ritual”
de apadrinhamento está proposto para o dia 30 de Julho, mas até lá faremos os contatos
com veteranos interessados e os calouros, para conectá-los no dia 30.

Meet (os veteranos que se dispuserem a ser padrinhos e os calouros receberão o link).


