PROGRAMAÇÃO DA ACOLHIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE REDES DE COMPUTADORES E AGROPECUÁRIA 2020.1
29/01/2020
Manhã
7h30min – Fala do Diretor do Campus;
7h45min – Dinâmica com o Professor Jayme Félix;
8h - Veteranos vão para sala de aula;
8h05min – Dinâmica de apresentação – Eu a partir do outro;
9h00min – Exibição do vídeo institucional e Momento da Comunicação Social;
9h30min – Intervalo;
9h50min - Dinâmica de apresentação IFCE (Por todo o IFCE);
11h30 – Intervalo de almoço e descanso.
Tarde
13h - Dinâmica (Professor Jayme Félix e Psicologia);
13h40min – Rotina no IFCE, utilização dos espaços e preservação;
14h10min – CCA: apresentação do Sistema Q - acadêmico pela CCA;
15h– Intervalo;
15h15min - Dinâmica Grêmio - Cidade Dorme (Quadra de Esportes);
16h-15min – Dinâmica Geral (Quadra de Esportes);
17h15 - Término do primeiro dia de acolhida.

OBS 1: A acolhida ocorrerá no auditório, com exceção daquelas programações com locais especificados;
OBS 2: Prevemos o uso de meia hora com todas as turmas do ensino médio no início do dia. As dinâmicas
planejadas para esse momento são breves. Todavia, desde já, solicitamos a compreensão de todas(os)
caso sejam necessários mais alguns minutos para completude dessas;
OBS 3: Às 16h15min, é necessária a liberação de todas as turmas do ensino médio.

Data: 30/01/2020
Manhã
7h30min - Dinâmica de boas vindas ao segundo dia.
7h45 - Assistência Estudantil: Diálogos sobre os cuidados no dia-a-dia, alimentação no
campus, promoção de saúde mental, direitos e deveres (Enfermagem, Nutrição, Serviço
Social e Psicologia);
9h30min – Intervalo;
9h50min - Apresentação de atividades e ações do IFCE (Cont. Assistência e NAPNE);
10h20min – Explanações sobre o ROD (Alexciano de Souza);
11h30 - Almoço e Descanso.

Tarde
13h - Coordenadores de Cursos (separadamente, nas respectivas salas de aula);
14h - Dinâmica Assistência Estudantil;
15h - Intervalo;
15h20min - Mesa redonda composta por alunos para expor vivências no IFCE Campus
Tauá. Proposta de participantes:
17h - Encerramento e Avaliação da acolhida.

OBS 1: A acolhida ocorrerá no auditório, com exceção daquelas programações com locais especificados;
OBS 2: Nesse dia, apenas alguns discentes veteranos participarão. Uma lista com os nomes será enviada à
Diretoria de Ensino para controle e justificativa de faltas;

“A vida não pode ser escrita a lápis. Você não pode apagar um erro e corrigi-lo. Mas pode recomeçar em outra linha.”
Karen Krüger
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