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CAMPUS DOM BOSCO
CDB/UFSJ

Primeira semana de aula:  
 •Boas-vindas do Coordenador de curso ou membro do colegiado 

21/03
 •Divulgação do Guia do Calouro por e-mail e redes sociais
 •Disponibilização do vídeo de boas-vindas do Reitor e Pró-reitorias aos   
calouros  no canal do Youtube: Sou UFSJ
  •Atividades do DCE com tour guiado pelo Campus Dom Bosco + biblioteca 
Horário: 10h Local de saída do tour: palco DCE

22/03
 •Campanha Sou calouro sangue bom e divulgação do vídeo com um            
tira-dúvidas para o futuro doador de sangue no instagram: Sou UFSJ

22/03 a 30/03
 •Sou calouro sangue bom : Inscrição dos interessados na doação de 
sangue para a Caravana ao Hemominas

30/03
 •Bate-papo com a PROAE sobre os auxílios e assistência estudantil  na UFSJ

05/04 e 06/04
 •Caravana ao Hemominas horário: 07h30 às 11h30 Local: a ser divulgado

08/04
 •Sorteio de brindes pelo Instagram Sou UFSJ para os calouros                       
participantes da caravana: Sou calouro Sangue Bom

Acessar

https://forms.gle/Jggq4C218XwgpQ7D7


Primeira semana de aula:  
 •Boas-vindas do Coordenador de curso ou membro do colegiado 

21/03
 •Divulgação do Guia do Calouro por e-mail e redes sociais
 •Disponibilização do vídeo de boas-vindas do Reitor e Pró-reitorias aos   
calouros  no canal do Youtube: Sou UFSJ
  •Atividades do DCE com tour guiado pelo Campus Dom Bosco + biblioteca 
Horário: 10h Local de saída do tour: palco DCE

22/03
 •Campanha Sou calouro sangue bom e divulgação do vídeo com um            
tira-dúvidas para o futuro doador de sangue no instagram: Sou UFSJ

22/03 a 30/03
 •Sou calouro sangue bom : Inscrição dos interessados na doação de 
sangue para a Caravana ao Hemominas

30/03
 •Bate-papo com a PROAE sobre os auxílios e assistência estudantil  na UFSJ

05/04 e 06/04
 •Caravana ao Hemominas horário: 07h30 às 11h30 Local: a ser divulgado

08/04
 •Sorteio de brindes pelo Instagram Sou UFSJ para os calouros                       
participantes da caravana: Sou calouro Sangue Bom

20/07
 •Segundo sorteio de brindes com resultado pelo instagram Sou UFSJ para 
os calouros participantes ao longo de todo o período letivo 2022/1 da       
campanha de doação de sangue: Sou calouro sangue bom



 CAMPUS SANTO ANTÔNIO 
CSA/UFSJ

Primeira semana de aula:
 •Boas-vindas do Coordenador de curso ou membro do colegiado 

21/03
 •Divulgação do Guia do Calouro por e-mail e redes sociais
 •Disponibilização do vídeo de boas-vindas do Reitor e Pró-reitorias aos   
calouros  no canal do Youtube: Sou UFSJ

22/03 
 •Tour guiado pelo Campus Santo Antônio + biblioteca, às 10h Local: Pátio 
do CSA
 •Campanha Sou calouro sangue bom e divulgação do vídeo com um            
tira-dúvidas para o futuro doador de sangue no  instagram: Sou UFSJ

22/03 a 30/03
 •Sou calouro sangue bom : Inscrição dos interessados na doação de 
sangue para a Caravana ao Hemominas

05/04 e 06/04
 •Caravana ao Hemominas horário: 07h30 às 11h30 Local: a ser divulgado

07/04
 •Bate-papo com a PROAE sobre os auxílios e assistência estudantil na UFSJ

08/04
 •Sorteio de brindes pelo Instagram Sou UFSJ para os calouros                       
participantes da caravana: Sou calouro Sangue Bom

Acessar

https://forms.gle/Jggq4C218XwgpQ7D7


20/07
 •Segundo sorteio de brindes com resultado pelo instagram Sou UFSJ para 
os calouros participantes ao longo de todo o período letivo 2022/1 da       
campanha de doação de sangue: Sou calouro sangue bom



CAMPUS TANCREDO 
DE ALMEIDA NEVES

CTAN/UFSJ
Primeira semana de aula
 •Boas-vindas do Coordenador de curso ou membro do colegiado 

21/03
 •Divulgação do Guia do Calouro por e-mail e redes sociais
 •Disponibilização do vídeo de boas-vindas do Reitor e Pró-reitorias aos   
calouros  no canal do Youtube: Sou UFSJ

22/03
 •Atividades do DCE com tour pelo Campus Tancredo de almeida Neves + 
biblioteca, às 15h
 •Campanha Sou calouro sangue bom e divulgação do vídeo com um ti-
ra-dúvidas para o futuro doador de sangue no instagram: Sou UFSJ

22/03 a 30/03
 •Sou calouro sangue bom : Inscrição dos interessados na doação de 
sangue para a Caravana ao Hemominas

24/03
 •Bate-papo com a PROAE sobre os auxílios e assistência estudantil na UFSJ

05/04 e 06/04
 •Caravana ao Hemominas horário: 07h30 às 11h30 Local: a ser divulgado

08/04
 •Sorteio de brindes pelo instagram Sou UFSJ para os participantes da     
caravana: Sou calouro Sangue Bom

Acessar

https://forms.gle/Jggq4C218XwgpQ7D7


20/07
 •Segundo sorteio de brindes com resultado pelo instagram Sou UFSJ para 
os calouros participantes ao longo de todo o período letivo 2022/1 da       
campanha de doação de sangue: Sou calouro sangue bom



CAMPUS CENTRO OESTE 
DONA LINDU

CCO/UFSJ
Primeira semana de aula:
 •Boas-vindas do Coordenador de curso ou membro do colegiado 

21/03
 •Divulgação do Guia do Calouro por e-mail e redes sociais
 •Disponibilização do vídeo de boas-vindas do Reitor e Pró-reitorias aos 
calouros  no canal do Youtube: Sou UFSJ
  •Recepção às 08h 
  •Abertura o�cial às 8h30
 •Tour pelos laboratórios e pelos stands – bloco D às 10h
  •Aula Inaugural (programação especí�ca das Coordenadorias) às 14h
 •Encerramento às 16h

22/03
 •Campanha Sou calouro sangue bom e divulgação do vídeo com um          
tira-dúvidas para o futuro doador de sangue no instagram: Sou UFSJ

23/03
 •Bate-papo com a PROAE sobre os auxílios e assistência estudantil  na UFSJ

20/07
 •Sorteio de brindes com resultado pelo instagram Sou UFSJ para os    
calouros participantes ao longo de todo o período letivo 2022/1 da              
campanha de doação de sangue: Sou calouro sangue bom



CAMPUS SETE LAGOAS
CSL/UFSJ

21/03
 •Divulgação do Guia do Calouro por  e-mail e redes sociais
 •Disponibilização do vídeo de boas-vindas do Reitor e Pró-reitorias aos 
calouros no canal do youtube: Sou UFSJ
 •Tenda do PET para apresentação e tira-dúvidas, das 08h às 13:30hs Local: 
Complexo de aulas
 •Plantio de mudas, após o almoço

22/03
 •Caminhada/Tour pelo Campus, das 13:00 às 16:30 Local de saída:          
Complexo de aulas
 •Campanha Sou calouro sangue bom e divulgação do vídeo com um          
tira-dúvidas para o futuro doador de sangue no instagram: Sou UFSJ

23/03
 •Aula de yoga às 16:00 horas (importante ir com roupas leves e calçados 
confortáveis) Local: Salão do NIA

24/03
 •Quinta de TBT dos calouros com apresentação musical, das 12h às 13h

25/03
 •Apresentação dos Coordenadores, apresentação do Pet e palestra:         
Empreendedorismo pós pandemia, das 08h às 11h. Local: NIA

05/04
 •Bate-papo com a PROAE sobre os auxílios e assistência estudantil  na UFSJ



20/07
 •Sorteio de brindes com resultado pelo instagram Sou UFSJ para os    
calouros participantes ao longo de todo o período letivo 2022/1 da              
campanha de doação de sangue: Sou calouro sangue bom



CAMPUS ALTO PARAOPEBA
CAP/UFSJ

Primeira semana de aula
 •Boas-vindas do Coordenador de curso ou membro do colegiado 

21/03
 •Divulgação do Guia do Calouro por e-mail e redes sociais
 •Disponibilização do vídeo de boas-vindas do Reitor e Pró-reitorias aos 
calouros no  canal do Youtube: Sou UFSJ
 •Recepção dos calouros 19h Local: Portaria B5 
 •Centros Acadêmicos (para o curso Engenharia de Bioprocessos,                  
juntamente com a apresentação do CAEB terá a apresentação da FENEBE) 
horário: 19h10 Local: Salas de aula
 •Termo de Responsabilidade Horário: 20h05 Local: Salas de aula
  •Empresas Jr. Horário: 20h15 Local: Salas de aula
 •PROVA SURPRESA Horário: 21h20 Local: Anexo da biblioteca
 •Clave de Sol 21h40
 •Wilson (SEASE) 22h10
  •PROVA SURPRESA 22h25
 •ENCERRAMENTO 22h40

22/03
 •Campanha Sou calouro sangue bom e divulgação do vídeo com um          
tira-dúvidas para o futuro doador de sangue no instagram: Sou UFSJ
 •Diretório Acadêmico 19h10
 •Crea Jr 19:30
 •Núcleo de conversação 20h
 •PROVA SURPRESA 20:20 
 •PET BioSus 20:40
 •GOU 20:55 
 •RoboCap 21:25 
 •vVulpes 21:45

20/07
 •Sorteio de brindes com resultado pelo instagram Sou UFSJ para os    
calouros participantes ao longo de todo o período letivo 2022/1 da              
campanha de doação de sangue: Sou calouro sangue bom



  •PROVA SURPRESA 22:00
  •ENCERRAMENTO 22:40

23/03 
 •Prefeitura de Ouro Branco 19h10
 •PROVA SURPRESA 19:40
 •CAP Gear 20:05
 •Grupo de Pesquisa TECCEL 20:25
 •Clube de Engenharia Assistida por Computador 20:40
 •PROVA SURPRESA 20:55
 •Zangada 21h20
 •PET DPCFC 22:20
 •ENCERRAMENTO 22:40

24/03
 •Trupe SóRisos 19:10 
 •DCE 19:30
 •Uptake 20:00
 •PROVA SURPRESA 20:20
 •NoizOrbita 20:35
 •Projeto Caminho Verde 21h15
  •Engenheiros Sem Fronteiras 21h35
 •PROVA SURPRESA 21:55
  •CAP coleta seletiva 22:10
 •Equipe NoizAvua Aerodesigne 22h30
  •ENCERRAMENTO 22h40

25/03
 •Abertura 13h
 •GINCAP 13h15
 •ENCERRAMENTO 17h

Primeira semana de aula
 •Boas-vindas do Coordenador de curso ou membro do colegiado 

21/03
 •Divulgação do Guia do Calouro por e-mail e redes sociais
 •Disponibilização do vídeo de boas-vindas do Reitor e Pró-reitorias aos 
calouros no  canal do Youtube: Sou UFSJ
 •Recepção dos calouros 19h Local: Portaria B5 
 •Centros Acadêmicos (para o curso Engenharia de Bioprocessos,                  
juntamente com a apresentação do CAEB terá a apresentação da FENEBE) 
horário: 19h10 Local: Salas de aula
 •Termo de Responsabilidade Horário: 20h05 Local: Salas de aula
  •Empresas Jr. Horário: 20h15 Local: Salas de aula
 •PROVA SURPRESA Horário: 21h20 Local: Anexo da biblioteca
 •Clave de Sol 21h40
 •Wilson (SEASE) 22h10
  •PROVA SURPRESA 22h25
 •ENCERRAMENTO 22h40

22/03
 •Campanha Sou calouro sangue bom e divulgação do vídeo com um          
tira-dúvidas para o futuro doador de sangue no instagram: Sou UFSJ
 •Diretório Acadêmico 19h10
 •Crea Jr 19:30
 •Núcleo de conversação 20h
 •PROVA SURPRESA 20:20 
 •PET BioSus 20:40
 •GOU 20:55 
 •RoboCap 21:25 
 •vVulpes 21:45



29/03
 •Bate-papo com a PROAE sobre os auxílios e assistência estudantil  na UFSJ

20/07 
  •Sorteio de brindes com resultado pelo instagram Sou UFSJ para os calou-
ros participantes ao longo de todo o período letivo 2022/1 da              cam-
panha de doação de sangue: Sou calouro sangue bom

Sigam sempre os protocolos de segurança e usem máscara


