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          "Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo 
nem ensino." (Paulo Freire) 

 

 

 
 

 

 

SÁBADO, 26 DE MAIO, DAS 8H ÀS 16H 
 

A Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal e a Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal 
têm a honra e a satisfação de convidar as famílias dos estudantes dos cursos Técnicos e Ensino Médio para o 
DIA DA FAMÍLIA CEDAF/UFV. O intuito desse encontro é proporcionar aos pais e responsáveis a oportunidade de 
acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes junto aos professores, e também de conhecer nossas 
instalações e vivenciar um pouco a experiência de quem faz parte de nossa história. 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE 

08:00 - 10:00h Pavilhões de Aula (PVC, PVD e 

PVE) 

Entrega dos boletins e conversa com os 

professores do Ensino Médio e Cursos Técnicos 

10:00 - 11:00 h Ginásio Poliesportivo Apresentação da Administração do Campus e das 

chefias diretamente ligadas à vida acadêmica do 

estudante 

11:00 - 12:30 h Refeitório Universitário Almoço de Confraternização 

13:00 - 16:00 h Palco Aberto Atividades recreativas com a finalidade de 

integrar estudantes, pais, professores e técnicos-

administrativos: Campus Tour, Aula de Zumba, 

Campeonato de Embaixadinhas, entre outras 
 

 

A participação no evento deverá ser confirmada até segunda-feira, 21 de maio. 
Tal confirmação é necessária para programar o Almoço de Confraternização atendendo a todos e evitar 
desperdícios. 
 
Para tanto, estamos enviando juntamente com este convite, um TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA,  
que deverá ser devolvido na Diretoria de Ensino, independente da participação dos pais e/ou responsáveis. 
 

Não nos responsabilizaremos por servir almoço a quem não confirmar presença  
até o dia 21 de maio. 
 
As perguntas e dúvidas de âmbito geral sobre o Ensino e o Campus poderão ser enviadas por e-mail.  
O objetivo é otimizarmos o tempo, garantindo o bom andamento da programação.  Perguntas específicas sobre cada 
estudante deverão ser feitas diretamente aos professores e coordenadores dos cursos, no dia do encontro. 
 
 

Contamos com a presença de todos! 
 
 

Diretoria de Ensino 
Telefone: 31 3536 3361 

e-mail: dieufv@gmail.com 

Secretaria da Escola Estadual  
Serafim Ribeiro de Rezende 

Telefone: 31 3536 3304 
 


