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“Muda, que quando a gente muda o mundo muda 

com a gente 
A gente muda o mundo na mudança da mente 

E quando a mente muda a gente anda pra frente 
E quando a gente manda ninguém manda na 

gente 
Na mudança de atitude não há mal que não se 

mude nem doença sem cura 
Na mudança de postura a gente fica mais seguro 
Na mudança do presente a gente molda o futuro” 

 
(Gabriel O Pensador – Até quando?) 
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Seja bem vindo à vida universitária, CALOURO!!!!!!!!!!! 

 
Calouro! Que mal há em ser chamado de calouro? Se 

você olhar no dicionário verá que não há mal algum. Calouro 
nada mais é que o indivíduo ou estudante novato. E isto, 
convenhamos, você é!!!!!! 
Parecia que não teria mais fim, não é mesmo? Mas você 
conseguiu sobreviver ao drama do Vestibular. Parabéns, uma 
nova etapa se inicia em sua vida!  Agora você acaba de 
alcançar o que será uma fase inesquecível em sua trajetória: a 
vida universitária. Mas lembre-se... você não precisa passar por 
situações humilhantes nas mãos dos veteranos. Exija: Trote, só 
se for cidadão.  

Ser chamado de calouro hoje, subentende-se: 
calouro burro, otário e outros adjetivos negativos que devem lhe 
tirar do sério.O lado bom disso é que daqui pouco tempo você 
não será mais calouro! SERÁ? 

 
Isto vai depender de atitudes que você tomar agora. 

Afinal deixar de se calouro, ao contrário do que muita gente 
pensa, não é uma questão de tempo, e sim de interesse e 
participação. Mas é claro que um calouro inteligente como você 
está louco para conhecer, participar e usufruir de tudo que a 
UFV pode te oferecer, em todos os sentidos. Porém, essa nova 
fase não é nada simples e vai exigir da sua parte muita 
persistência e dedicação. Por vezes, você irá se deparar com 
as mais diversas dúvidas e dificuldades em seu caminho, mas 
também encontrará grandes oportunidades para sua formação 
profissional e humana, para o seu desenvolvimento técnico, 
crítico e cidadão. 



Pensando dessa forma elaboramos esse manual 
procurando informar, e conscientizar todos aqueles que 
ingressam na UFV. Agora é com você, calouro! 

O DCE, CAs, DAs, grupos e organizações estudantis, 
em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários da 
UFV vai estar contribuindo para a campanha do Trote Cidadão, 
realizada nacionalmente pela ong Opção Brasil e pela Fenead. 
Para nossa Festa de Calourada da UFV vai ser obrigatória a 
doação de 1 kg de alimento, que serão distribuídos para 
associações beneficentes de Viçosa e região. Estamos em 
parceria com o Hemominas, a Divisão de Saúde da UFV e a 
Secretaria Municipal de Saúde para a Campanha para 
Cadastramento de Candidatos à Doação de Medula Óssea, 
que acontecerá no dia 20 de março, das 8 às 16h CEE- Centro 
de Ensino e Extensão da UFV (Ao lado da Biblioteca Central): 
fique ligado, participe... seu ato ajuda a salvar vidas! 

 
SEJA UM SALVA VIDAS. 

CADASTRE-SE À DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA! 
 

 O que é preciso para participar: 
 

- ter idade entre 18 e 55 anos; 
- levar carteira de identidade ou carteira de trabalho; 
- no local da campanha será colhida uma amostra 

de sangue de 4ml (no braço) para classificação de 
seu tipo de medula óssea; 

- com este exame e o preenchimento do formulário, 
o seu tipo de medula óssea será classificado e o 
seu nome ficará cadastrado no Registro Nacional 
de Doadores de Medula Óssea (REDOME). 

 



Porque o tema da Calourada da UFV 2009 é          
“Reunindo UniverCidades”???? 

 
Porque sabemos que é necessário levantar a discussão 

sobre a qual tem sido e como pode ser a relação entre a UFV e 
Viçosa. Esse tema afeta diretamente a vida do estudante, pois 
utilizamos os serviços da cidade, seja de aluguéis, de ônibus, de 
hospitais, e muitos outros.  

O Brasil enfrenta enormes problemas sociais: pobreza, 
dificuldades na educação, saúde, urbanização, segurança, meio 
ambiente, habitação, etc. A solução que encontramos para esses 
problemas não tem mistério: é a participação. É participando das 
organizações de luta em defesa de seus interesses e da vida 
política mais geral do país que os cidadãos encontram meios de 
equacionar os problemas sociais. Nós, estudantes, nos inserimos 
no movimento estudantil e nele nos organizamos para conquistar 
avanços importantes para nossa universidade, lutando pelo ensino 
público, gratuito e democrático e comprometido com os interesses 
sociais e nacionais.  

O Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais – REUNI prevê uma 
expansão no número de vagas oferecidas pela UFV será de 42% 
até 2012. Questionamos como se dará esse crescimento tanto em 
estrutura e recursos humanos e Assistência Estudantil, quanto 
como deve ser avaliado e realizado o desenvolvimento sustentável 
de Viçosa para comportar a expansão prevista pela UFV. De 
acordo com o Censo 2007, a contagem da população de viçosa é 
de 70.404 habitantes. A cidade que há quase 90 anos abriga a 
Universidade Federal de Viçosa tem cerca de 12.000 habitantes 
que estudam na UFV como população flutuante para Viçosa, 
estudantes que o IBGE não reconhece como população local. 
Viçosa sofre com o desemprego, que é de 37,2% (Censo, 2002) e 
com a criminalidade crescente, tem enormes problemas com o alto 
índice de evasão escolar e historicamente enfrenta graves 



problemas estruturais, carecendo também de um sistema de saúde 
que atenda a toda população. Esses problemas atingem também 
os estudantes, por isso convidamos você, calouro, a pensar, 
discutir e propor soluções junto com o Movimento Estudantil.  

 
Movimento Estudantil? Isso ainda 

existe?????? 
 
Você já ouviu falar em Movimento Estudantil? Talvez só 

tenha ouvido falar daquela época da ditadura. Se só ouviu sobre 
isso ou nunca ouviu falar, agora vai começar a conhecer a fundo o 
atual movimento estudantil. O ME, como é usualmente chamado, é 
o espaço de luta política que temos para conjuntamente 
encaminhar nossas reivindicações e atingir nossos objetivos. Nós, 
estudantes, historicamente sempre estivemos na vanguarda dos 
movimentos sociais que ajudaram na transformação da nossa 
sociedade. 

Na época da ditadura o movimento estudantil esteve 
muito atuante frente a um inimigo bem visível (fardado). Com o final 
da ditadura, nosso inimigo se tornou invisível: o capital, o 
neoliberalismo que sucatearam a educação, a saúde, privatizaram 
empresas... um grande atraso para a sociedade. Nessa época o 
movimento estudantil combativo teve várias vitórias, uma delas, o 
Fora Collor e principalmente a RESISTÊNCIA ao desmonte da 
educação e do país. 

E hoje, como anda o movimento estudantil? Atualmente 
o Brasil vai tendo grandes avanços, com governos mais 
progressistas e que finalmente olham um pouco para o social. O 
diálogo com os movimentos sociais finalmente acontece, grandes 
avanços sociais estão ocorrendo. Então, agora é a melhor hora do 
movimento estudantil cobrar, reivindicar e lutar pelos direitos, de 
uma maneira prepositiva e conversando de igual para igual com os 
diversos setores aos quais estamos ligados. Indo até o ponto 
necessário para garantir os direitos dos estudantes, defender uma 



universidade pública, gratuita e de qualidade, uma expansão com 
qualidade, uma assistência estudantil que atenda as demandas da 
comunidade universitária e várias outras demandas que surgem ao 
passar do tempo. Mas para isso é necessário a união de todos os 
estudantes no embate a essas políticas. 

Então o verdadeiro movimento estudantil se dá com a 
participação efetiva de cada estudante. Por isso a necessidade do 
DCE e outras entidades estejam sempre em contato com os 
estudantes, discutindo assuntos de interesse dos estudantes, com 
eventos realizados para todos os estudantes, com a cara do 
estudante. Para que assim o estudante se identifique com o 
movimento estudantil e caminhe junto dele. 

Procure o DCE ou o CA ou DA de seu curso e comece a se 
movimentar por uma UFV melhor, por um Brasil melhor!!!!!!! 

Para saber mais acesse: www.une.org.br 
Participe também!! 

 



 
 

PROGRAMAÇÃO DA CALOURADA DA UFV 2009 
 

De 1 a 7 de março 
 Central de Recepção aos Calouros 

Locais: 4 Pilastras e DCE Bar, Espaço MultiUso 
 
1 de março(domingo) 

 Palestra com o Reitor e lançamento da Campanha pelo 
Trote Cidadão 

Local: Espaço Fernando Sabino 
Horário: às 9 h e às 10h30min 
 
De 2 a 6 de março 

 Projeto Vinil Brasil, Cine Arte Delírius e Apresentações 
Culturais 

Local: DCE Bar 
Horário: de 12 às 14h; de 17 às 18h 
 
3 e 4 de março 

 Tour do Calouro 
Local: DCE Bar 
Horário: 13h 



 



 
5 de março (quinta-feira) 

 Contação de Estórias (D. Chiquinha) 
Local: DCE Bar 
Horário: às 13h e às 17h  

 Bate Papo: Conhecendo o Museu Histórico 
Local: DCE Bar 
Horário: 13:30 
 
7 de março(sábado) 

 Caminhada de Combate à Violência contra a Mulher 
Local: Feira de Viçosa 
Horário: 8h 
 
De 9 a 13 de março 

 Palestras sobre o Funcionamento da Biblioteca Central 
da UFV 

Local: Auditório da BBT 
Horário: 8h, 10h, 14h, 16h, 18h, 20h 
 
12 de março (quinta-feira) 

 Bate papo Conhecendo o Cine Carcará 
Local: DCE Bar 
Horário: 13h 
 
14 de março (sábado) 
 

 Ato Público “Reunindo UniverCidades” 
Local: Praça Silviano Brandão (Praça da Igreja Santa Rita) 
Horário: de 9h às 12h 
 



16 a 20 de março 
 Palestras sobre o Funcionamento da Biblioteca Central 

da UFV 
Local: Auditório da BBT 
Horário: 8h, 10h, 14h, 16h, 18h, 20h 
 
20 de março (sexta-feira) 

 Campanha para Cadastramento de Candidatos à 
Doação de Medula Óssea  

Local: Centro de Ensino e Extensão da UFV – CEE (ao lado da 
Biblioteca Central) 

Horário: das 8 às 16h 
 

 Oficina de Filtro dos Sonhos Sonhart 
Local: Recanto das Cigarras 
Horário: das 14 às 16h 
 
24 de março (terça-feira) 

 Apresentação do Conjunto de Sopros da UFV e 
Exposição de literatura: “Arquitetura da Destruição” 

Local: Espaço Fernando Sabino 
Horário: 13h 
 
26 de março (quinta-feira) 

 Apresentação do Coral da UFV e Exposição de 
literatura: “Arquitetura da Destruição”  

Local: Auditório do DEF 
Horário: 13h 
 
 
 



 Você está chegando e só pensa em estudar, em tirar 
boas notas e em ter um coeficiente alto, pois assim você terá 
uma boa formação. Certo? Mais ou menos. Não é bem por aí. 
Aos poucos você vai perceber que, além disso, dá pra 
desenvolver um monte de atividades na UFV e na cidade de 
Viçosa, mantendo seus estudos em dia, tendo um excelente 
rendimento e participando de outros espaços de formação. A 
UFV é plural, diversas atividades de vários tipos ocorrem, 
complementares à sua formação que deve ser técnica, mas 
também humanística e social. Adaptar a isso não difícil. Aqui 
você vai encontrar pessoas de todos os cantos do país, 
diversas etnias, religiões, costumes, ideologias. Com certeza 
você irá se encontrar. 
 

 

Não seja um bitolado... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aí vão algumas dicas: 
 

 Se você é de alguma religião e quer atuar, aqui você vai 
encontrar amigos. Ministério Universidades Renovadas 
(MUR), Ministério da Renovação Carismática Católica, o 
Grupo Semente. Tem o pessoal da Igreja presbiteriana 
de Viçosa, a Aliança Bíblica Universitária. Todos sempre 
abertos a novos participantes. Divulgam as suas 
reuniões e eventos em cartazes espalhados pelo 
campus. 

 Se você é barítono por excelência, uma soprano 
angelical ou simplesmente gosta de cantar e acredita em 
seu potencial, que tal fazer parte do Coral da UFV? Essa 
turma aminada agita o pessoal da UFV com seus shows 
e apresentações. Fique atento á seleção e aos eventos. 

 Aprender a magia da ginga da capoeira é fácil! Em 
viçosa tem uma turma que constitui o grupo de Capoeira 
Alternativa de Viçosa. 

 Se buscar uma linha mais política poderá participar das 
atividades da UJS (União da Juventude Socialista) 
Movimento de esquerda que prega a transformação da 
sociedade, em defesa dos excluídos e da classe 
trabalhadora. Por isso defende o socialismo como 
modelo de uma sociedade mais justa. Fique de olhos 
nos cartazes no R.U. e pelo campus. Há também outros 
movimentos políticos, sobretudo vinculados ao Partido 
dos Trabalhadores, que organizam os estudantes em 
torno de bandeiras progressistas. 

 Se você é um amigo da ciência e quer ser um jovem 
cientista, nada melhor que procurar a galera dos grupos 
PET e saber mais sobre a iniciação científica na UFV. O 
DCE tem uma diretoria específica sobre o assunto para 
te ajudar. 



 Conheça também a LUVE, que é o órgão máximo de 
representação das atividades esportivas universitárias da 
UFV, competindo em âmbito estadual e nacional. Atualmente 
dispondo de mais de 400 atletas e 16 modalidades, sendo 
elas: Atletismo, Basquete feminino, Basquete masculino, 
Ciclismo, Futebol, Futsal feminino, Futsal masculino, 
Handebol feminino, Handebol masculino, Judô, Karatê, 
Natação, Taekwondo, Vôlei feminino, Vôlei masculino e 
Xadrez. Em parceria com a Pró-reitoria de Assuntos 
Comunitários e o Departamento de Educação Física da UFV, 
desenvolvemos um trabalho de rendimento, cada modalidade 
com sua especificidade, com treinamento mínimo de três 
vezes por semana e monitorados por estudantes de 
Educação Física. No entanto é necessário passar por uma 
seletiva antes de ocupar uma vaga em determinadas 
modalidades. Atletismo, Judô, Taekwondo e Xadrez, 
disponibilizam de turmas de iniciação, oportunizando todos 
que têm o interesse de praticar, mas nunca tiveram acesso a 
tais modalidades. Porém, as demais, têm um número restrito 
de integrantes, sendo dessa forma, impossível não haver tal 
seletiva, que visam à descoberta de novos atletas 
universitários, contribuindo para o rendimento de nossas 
equipes. As seletivas acontecerão entre a segunda e terceira 
semana de aula e mais informações serão disponibilizadas 
neste site ou na sede da Associação.  A LUVE se localiza no 
subsolo do prédio principal (Bernardão), sala 16. 
Qualquer dúvida podem acessar o site www.luve.ufv.br 
ou ligar para 3899-3344. 

Também existem várias outras organizações e entidades 
que representam diversos movimentos como os que contemplam 
os jovens empreendedores (CREA-JR), os que militam pela livre 
orientação sexual (Primavera nos Dentes) e que estudam e 
discutem as relações de gênero, como o Nieg e a Marcha Mundial 
de Mulheres, a galera da agricultura alternativa (como o GAO e o 



CTA), do combate ao racismo (UNEGRO), o Teia, que é um 
programa de projetos de extensão na UFV, etc.  

Como você percebeu, existe uma gama muito grande de 
grupos, idéias e atividades, o que demonstra a efervescência 
cultural e social que é a nossa UFV. Não é hora de ficar parado. 
Você está na UNIVERSIDADE. Participe, opine, encontre-se. Toda 
essa turma estará te esperando de braços abertos. 

 
EMPRESAS JUNIORES 

 
Segundo consta no site da Brasil Júnior (Confederação 

Nacional das Empresas Juniores), “Empresa Júnior é uma 
associação civil, sem fins econômicos, constituída e gerida 
exclusivamente por alunos de graduação, que presta serviços e 
desenvolve projetos para empresas, entidades e sociedade em 
geral, nas suas áreas de atuação, sob a orientação de professores 
e profissionais especializados.” Os objetivos de uma EJ (Empresa 
Júnior) são basicamente: proporcionar ao estudante aplicação 
prática de conhecimentos teóricos, relativos à sua área de 
formação profissional, desenvolvendo seu espírito crítico, analítico 
e empreendedor; contribuir com a sociedade, através de prestação 
de serviços, com um trabalho de qualidade a preços acessíveis. 
Sendo assim, as empresas juniores contribuem com o crescimento 
pessoal e profissional dos estudantes, além de dar um retorno do 
conhecimento adquirido na Universidade à sociedade local.  

    O Movimento Empresa Júnior, ou simplesmente MEJ, 
reúne as empresas juniores em diversas instâncias de organização. 
Geralmente, cada cidade ou universidade possui seu centro de 
empresas juniores local - no caso da UFV, esse centro é a 
CEMP/CEEMPRE Jr., o primeiro e um dos maiores núcleos do 
Brasil, representada por 24 empresas juniores da universidade. A 
CEMP (Central de Empresas Juniores) é uma unidade estratégica 
do CENTEV (Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de 
Viçosa) que representa oficialmente as EJs da UFV. 



    A CEEMPRE Jr. (Central Estudantil de Empresas Juniores) 
atua com projetos de desenvolvimento das mesmas, sendo 
composta e gerida por membros das próprias empresas juniores da 
UFV. Juntas, essas centrais buscam estimular a cultura 
empreendedora nos estudantes. 

    Participe deste movimento que cresce a cada dia!! Procure 
a EJ do seu curso e veja como você só tem a ganhar! Contato 
CEEMPRE-JR.: cemp@centev.ufv.br      (31) 3899-
3136 ceempre@gmail.com 

                                        

     
 
 
 

 
 
 

AGREGAR - EJ de 
Agronegócio 
(31)3899-2218 
www.agregar.ufv.br 
EJEAG – EJ de Engª de 
Agrimensura 
(31)3899-2714 
ejeag@ufv.br 
AGRIJUNIOR - EJ de 
Engenharia Agrícola e 
Ambiental 
(31)3899-1918 
agrijunior@gmail.com 
EJUVE – EJ de Medicina 
Veterinária 
(31)3899-1450 
ejuve_ufv@hotmail.com 

AGROPLAN-UFV - EJ de 
Agronomia 
(31)3899-2163 
www.agroplan.ufv.br 
EJZ – EJ de Zootecnia 
(31)3899-7095 
www.ejzconsultoria.com.br 
ALIMENTOS JR - EJ de 
Engª de Alimentos 
(31)3899-1840 
www.alimentosjunior.ufv.br 
EMPNUT – EJ de Nutrição 
(31)3899-2569 
www.empnut.ufv.br 
AMBIENTAL Jr - EJ de 
Engenharia Ambiental 
(31)3899-2714 
www.ambientaljr.com.br 



IN BIO - EJ de Biologia 
(31)3899-2239 
www.inbio.ufv.br 
CAMPIC - EJ de Gestão de 
Cooperativas 
(31)3899-1685 
www.campic.ufv.br 
Minas Lácteos Assessoria 
- EJ de Tecnologia de 
Laticínios 
(31)3899-3372 
www.dta.ufv.br/minaslac 
CACE Consultoria Jr - EJ 
de Administração 
(31)3899-1586 
www.caceconsultoria.com.b
r 
NO BUGS – EJ de 
Informática 
(31)3899-1792 
www.nobugs.com.br 
CECCO JR - EJ de 
Ciências Contábeis  
(31)3899-1606 
cecco_jr@yahoo.com.br 
SEC Jr. Consultoria – EJ 
de Secretariado Executivo 
Trilíngüe 
(31)3899-2609 
www.secjr.ufv.br 

Civil JR – EJ de 
Engenharia Civil 
civiljr@ufv.br 
Soluções Consultoria - EJ 
de Engª de Produção e 
Engª Mecânica 
(31)3899-3267 
www.solucoesufv.com.br 
DIELÉTRICA- EJ de 
Engenharia Elétrica 
dieletrica@ufv.br 
UFV Jr Florestal – EJ de 
Engª Florestal 
(31)3899-1192 
www.jrflorestal.ufv.br 
EFICAP - EJ de Educação 
Física 
(31)3899-2061/2075 
www.eficap.ufv.br 
TECNOMOL – EJ de 
Bioquímica 
(31)3899-3043 
tecnomol@yahoo.com.br 
EJESC - Empresa Júnior 
de Economia 
(31)3899-1538 
www.ejescjr.ufv.br 
TETU - EJ de Arquitetura e 
Urbanismo 
tetu@ufv.br 
 

 
 
 
 



Serviço Psicossocial - SPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fonte:ServiçoPsicossocial/ Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários – 
adaptado por Suzane Pereira da Silva 

O SPS é um setor da 
UFV, vinculado à Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários 
(PCD), que tem por objetivo 
atuar em prol do bem-estar, 
da promoção da saúde mental 
e qualidade de vida da 
comunidade universitária, por 
meio de intervenções 
individuais, grupais e 
coletivas. 

O SPS é um setor da UFV, vinculado à Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários (PCD), que tem por objetivo 
atuar em prol do bem-estar, da promoção da saúde 
mental e qualidade de vida da comunidade 
universitária, por meio de intervenções individuais, 
grupais e coletivas. O agendamento com um 
profissional pode ser realizado pessoalmente na sede 
do SPS (Prédio Arthur da Silva Bernardes, sala 25 – 
Térreo) ou pelo telefone (3899-1675). 

Grupo de Desenvolvimento Humano 
Projeto de Re-Orientação Profissional – PROP  

Projeto de exibição e debate de filmes – Psicocine 
Projeto de Abordagem e Prevenção do Estresse 

Projeto Conviver (para novos moradores de alojamento) 
 



Assistência Estudantil 
 
A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários-PCD tem como objetivo 
principal promover o bem-estar social da comunidade universitária. 
Com relação à assistência estudantil, a PCD oferece os seguintes 
benefícios: Bolsa Moradia, Bolsa Trabalho e Bolsa solidária, que 
consistem no auxílio aos estudantes, regularmente matriculados na 
UFV, tendo por objetivo contribuir para a sua permanência e o seu 
bom desempenho acadêmico. São seguintes as descrições dos 
benefícios oferecidos pela Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários:       
Bolsa Moradia – consiste na obtenção da gratuidade do 
alojamento. Para pleitear a bolsa moradia o estudante deve se 
inscrever no Serviço de bolsa da Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários. Para obtenção deste auxílio são considerados como 
prioritário os critérios de carência.  
Bolsa Trabalho - Consiste na obtenção da gratuidade da 
alimentação pelo cumprimento de uma carga horária mínima de 10 
horas semanais em atividades nas áreas técnica, administrativa, 
científica, desportiva ou cultural. Para pleitear a Bolsa Trabalho o 
estudante deve se inscrever no Serviço de bolsa da Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários. Para obtenção deste auxílio são 
considerados como prioritário os critérios de carência. O bolsista 
ficará sob a responsabilidade de um orientador que deverá 
acompanhá-lo no desempenho de suas atividades.    
Bolsa Solidária - Consiste na obtenção de auxílio no valor de R$ 
180,00 que constará de parte como isenção das taxas do 
Restaurante Universitário, equivalendo a R$ 90,00 e parte como 
ajuda pecuniária no valor de R$ 90,00.   Para obtenção deste 
auxílio estuda-se o mérito do projeto de acordo com o edital 
publicado pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. (Fonte: 
Portal da UFV) Procure a PCD: Prédio Bernardão, no telefone 
3899-2180 ou 3899-2179 ou http://www.ufv.br/pcd/ 

 



MENSAGEM DA BIBLIOTECA CENTRAL AOS CALOUROS DE 
2009 

 
 Chegar a uma universidade não é um caminho fácil, 
requer firmeza nos objetivos, dedicação e competência, por isso 
parabenizamos todos por mais esta vitória. 
A Biblioteca Central será sua grande parceira nesta sua nova 
empreitada. Durante os próximos anos ela estará sempre ao seu 
lado, e você quase sempre dentro dela buscando um livro, um 
artigo científico, fazendo um levantamento bibliográfico, estudando 
etc. 
Vida de calouro não é nada fácil, tudo é novidade, e o calouro tem 
que, o mais rápido possível, se ambientar, aprender a buscar 
informações e delas tirar proveito, porque as responsabilidades 
acadêmicas logo começam avolumar. 
Por isso, a Biblioteca, em parceria com o DCE, CAs, DAs e 
Coordenadores de Cursos, estará promovendo de 09 a 20 de 
março palestras diárias para os calouros onde detalhará sobre seus 
serviços, em especial como melhor utilizar o seu sistema de busca 
virtua. 
Quanto ao sistema de busca virtua, será detalhado para o calouro, 
como se localiza um livro no acervo, como verificar se este livro 
está disponível, como se faz uma reserva, como se renova um livro 
pela Internet etc. 
Por último, nós Servidores da Biblioteca, colocamo-nos à 
disposição de você calouro para que - a qualquer dúvida - nos 
procure, pois nosso compromisso público é com sua formação. 
 
Felicidades a todos. 
 
JOSÉ REINALDO 
Diretor da Biblioteca Central 



 *Fonte: ServiçoPsicossocial/ Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários – 
adaptado por Suzane Pereira da Silva 

 



*Fonte: ServiçoPsicossocial/ Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários  
 


