PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO CALOURO 2018/1
Descrição das atividades - informações

Na segunda feira (19/02) as atividades terão início no mesmo horário em que
os alunos terão aula nas semanas seguintes. O primeiro momento de recepção
é voltado na apresentação dos novos alunos assim como a Confirmação de
Matrícula; em seguida os participantes terão contato com o Centro Acadêmico
de Engenharia Florestal (CAEF) e com a Coordenação do Curso de
Engenharia Florestal. O turno da manhã se encerra com uma visita à Biblioteca
de Ciências Florestais e da Madeira e ao próprio prédio do CIFLOMA, para
conhecer sua infra-estrutura. No período da tarde haverá uma conversa com
membros do Diretório Central dos Estudantes (DCE) para apresentar não só o
papel do mesmo na universidade, mas também questões como a presença
feminina e diversidade na UFPR.
Na terça feira (20/02) será realizada a tradicional trilha do Morro do Anhangava
no município de Quatro Barras - PR. A trilha é guiada e categorizada como
ideal para iniciantes de modo que todos os alunos possam desfrutar do
passeio. É obrigatório o uso de calçados fechados confortáveis e calças
compridas, além de recomendado que o participante leve repelente, filtro solar,
refeição leve e muita água.
A programação de quarta feira (21/02) permitirá que o aluno tenha contato com
os diversos grupos que desenvolvem atividades no curso, a Empresa Júnior
(COPLAF), o Grupo de Estudos em Sistemas Agroflorestais e Questões
Socioambientais (Gesaf), o Programa De Educação Tutorial (PET) e a atlética
Lenhadores UFPR. Neste dia também será ofertada a palestra “As
Oportunidades e Desafios do Engenheiro Florestal”.
Na quinta feira (22/02) ocorrerá o Trote Solidário, que apesar do nome não
consiste em um trote, mas em uma atividade voluntária visando melhorias para
a comunidade externa à UFPR ou ao próprio ambiente da Universidade.
A Semana do Calouro é então encerrada (23/02) com o tradicional churrasco e
confraternização na Estação Experimental Rio Negro no município de Rio
Negro – PR. Haverão diversas atividades como uma trilha guiada pela fazenda,
churrasco e gincanas. É obrigatório o uso de calçados fechados confortáveis e
calças compridas, além de recomendado que o participante leve repelente e
filtro solar.
A programação está sujeita à modificações de horário ou substituição por
atividades similares com aviso prévio. Mais informações serão disponibilizadas
conforme a Semana do Calouro se aproxima.

