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A Universidade Federal de Lavras - UFLA convida a todos os ingressantes para participarem  das atividades de 
acolhimento dos ingressantes nos cursos de graduação presenciais para o primeiro semestre letivo de 2021, or-
ganizadas pela Pró-Reitoria de Graduação - Prograd em parceria com as Unidades Acadêmicas e os Colegiados 
dos cursos. A recepção é uma oportunidade de interação, obtenção de informações e orientações essenciais 
para a vida acadêmica.

Considerando o cenário atual, para 2021/1 a Recepção de Calouros acontecerá por meio de atividades remo-
tas. Caberá ao estudante providenciar o acesso à internet e o equipamento necessário para participação nas 
atividades. Aquelas que serão realizadas on-line poderão ser acessadas posteriormente por meio da gravação 
disponibilizada no Campus Virtual. 

A aferição da participação será realizada por meio da confirmação do acesso às atividades disponíveis na Sala 
de Calouros, no Campus Virtual e, ainda, com a conclusão do curso de formação específica. Nos casos em que o 
ingressante não tenha acessado às atividades nas salas virtuais e/ou não tenha concluído o curso, deverá, obri-
gatoriamente, protocolar justificativa até 9/8/2021 destinada à Secretaria Integrada da Unidade Acadêmica do 
curso, conforme formulário e procedimentos disponíveis no site da Prograd.

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS - PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA 
A base regulamentar para a participação obrigatória é a Resolução CEPE n° 473, de 12 de dezembro de 2018, que em seu 
Art. 41 estabelece: O estudante ingressante que, sem justificativa, deixar de participar das atividades previstas para a Re-
cepção de Calouros será automaticamente desvinculado do curso e da Universidade e será convocado para matrícula o 
candidato imediatamente subsequente na lista de classificação.

Programação Oficial

2/8/2021 SEGUNDA-FEIRA
(TODOS OS CURSOS)

Boas-vindas do Reitor e dos Diretores das Unidades Acadêmicas

Local: Live de abertura no Canal da UFLA no Youtube • youtube.com/uflabr 
O link direto para a live estará disponível no site da PROGRAD (prograd.ufla.br).

Horário: 19h
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Reunião on-line com a coordenação dos cursos e atividades específicas

Local: Sala de calouros do curso no Campus Virtual (campusvirtual.ufla.br)

Horários a serem definidos pelas coordenações de cada curso.

3 a 7/8/2021 
REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO CURSO

É responsabilidade do calouro acessar o Campus Virtual para ter acesso às informações da programação dessas 
atividades específicas de cada curso, como dias, horários e links para a reunião com os coordenadores e demais 
atividades.

9/7/2021 
FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATIVIDADES REMOTAS

Curso online - Estudo com apoio de Atividades Não Presenciais 

Será oferecido um curso on-line que estará disponível no Campus Virtual a partir do dia 9/7/2021 na Sala Virtual 
denominada MOOC - Estudo com apoio de Atividades Não Presenciais.

O curso “Estudo com apoio de Atividades Não Presenciais” foi organizado para  auxiliar os estudantes nas adap-
tações necessárias para o estudo remoto. Por isso, foi elaborado no formato de Massive Open Online Course 
(MOOC), para permitir que a aprendizagem se dê com autonomia, sem datas e horas pré-definidas para realização 
de cada atividade prevista no roteiro de estudo orientado. Os calouros serão inscritos automaticamente na sala do 
CV e, após o encerramento, terão acesso ao certificado.
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BLOG DO CALOURO: canal para reunião das informações sobre os 
serviços da UFLA, disponíveis para os estudantes, realizados por to-
das Pró-reitorias e setores da Instituição. Além dessas informações, o 
Blog oferece orientações gerais sobre a graduação e dicas de vivência. 
Acesse ufla.br/calouros.

Para orientar sobre  o acesso às salas no Campus Virtual (https://campusvirtual.ufla.br), disponibiliza-
mos um vídeo preparado pela equipe da Coordenadoria Geral de Educação a Distância - CEAD com 
instruções: https://youtu.be/hTxW0s8KpUk.

KIT CALOURO: Sacola, caneca e carteirinha da UFLA: estarão disponíveis para retirada quando do 
retorno das atividades presenciais. Um comunicado específico será emitido no momento oportuno, 
contendo instruções para a retirada do kit pelos estudantes.
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