ACOLHIDAS AOS CALOUROS
No dia 19 de fevereiro, o UniBrasil Centro
Universitário

promoveu,

no

auditório

Desembargador Cordeiro Clève, a Acolhida aos
Calouros do 1° semestre de 2018. Realizada nos
períodos da manhã e da noite, a programação
especial

contou

com

diversas

atividades

destinadas aos calouros.

O professor Valter Fernandes da Cunha
Filho discorreu sobre pesquisa, publicação
científica, certificados, intercâmbio e projetos
de extensão, além de comentar como serão
os próximos anos que os alunos passarão na
Instituição. “É o início de uma caminhada que
Valter Fernandes da Cunha Filho

vocês jamais irão esquecer”.

Organizado pela Pró-Reitoria de Graduação

No final, os líderes das atléticas e dos centros

(PROGRAD)

e

pela

Pró-Reitoria

de

Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Assuntos
Comunitários (PROPPEx), o evento contou com
a presença dos pró-reitores, coordenadores e
professores da Instituição.
Durante a abertura foram apresentadas as
boas-vindas aos novos alunos e apresentados
os setores e coordenadores dos cursos de
graduação do UniBrasil Centro Universitário.
A reitora, professora Lilian Pereira Ferrari falou
sobre Instituição: “A nossa principal meta é a
busca pela excelência de ensino. Essa busca já
vem de longa data e vem sendo reconhecida
externamente, inclusive pelo Ministério da
Educação, que em 2014 nos transformou em
Centro Universitário”. Foi destacada também
a disponibilização de projetos atualizados
nas

demandas

da

sociedade

moderna,

corpo docente altamente qualificado e uma
excelente infraestrutura.
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alunos. Iniciando com a apresentação “Road
Show” sobre a conscientização no trânsito,
com diversos vídeos e depoimentos reais. Em
seguida, os presidentes das atléticas dos centros
acadêmicos falaram sobre o trabalho dos
grupos. Uma apresentação das baterias atléticas
foi realizada na área externa do campus.
A reitora, professora Lilian Pereira Ferrari
falou em nome da Instituição: “Estamos muito
Professora Lilian e Coordenadores de cursos da Instituição.

felizes em recebê-los hoje aqui. A partir de

acadêmicos explicaram sobre o trabalho e

agora vocês fazem parte da família UniBrasil.

a função dos grupos. Os calouros também

Queremos nos colocar à disposição para

puderam conferir os food trucks com a

conversar e ouvir as sugestões de vocês junto

apresentação das baterias das atléticas que

com as coordenações de cada curso, a fim de

agitaram o campus da Instituição.

nos tornarmos cada vez melhor”.

No período da noite, os calouros acompanharam
duas

apresentações

de

dança

realizadas

pelos alunos do curso de Educação Física
(bacharelado). As apresentações resultaram das
atividades da disciplina Dança e Ritmo, cursada
pelos estudantes no segundo período do curso.
A Acolhida dos Calouros do 2º semestre de
2018 foi realizada na noite de 6 de agosto,
com uma programação especial destinada aos
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