
 
 

 

 
UFPA promove evento para receber mais 7,5 mil calouros de 2013 

 

Após a divulgação do resultado do Processo Seletivo 2013 da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), finalmente é hora dos calouros começarem sua vida na universidade. Ao todo mais de 

7,5 mil novos estudantes começam a vida acadêmica este ano na federal paraense. Para dar as 

boas-vindas à maior instituição de ensino superior da Amazônia, a UFPA realiza durante o 

período de 10 a 12 de abril a “Semana do Calouro 2013”. O ápice da programação acontece na 

próxima quinta-feira, dia 4 de abril, em Belém, com a cerimônia de recepção aos calouros. 

 

“Eu quero convidar a todos os aprovados no nosso último vestibular, o Processo Seletivo de 

2013, a participar dessa grande festa que é a recepção dos calouros. Será dia 04 de abril, a partir 

das 7h da manhã, e é a oportunidade primeira de vocês conhecerem a universidade, o campus 

universitário, os laboratórios, o que a universidade tem pra oferecer para vocês nesse primeiro 

momento. Porque é por meio do convívio com a UFPA que vocês poderão conhecer mais e 

muito melhor essa instituição”, saúda Marlene Freitas, pró-reitora de Ensino de Graduação da 

UFPA (PROEG). 

 

Desde cedo, os calouros podem receber seus kits no Centro de Eventos Benedito Nunes. O kit 

contém informações e brindes para ajudar na fase de adaptação na Universidade. Para receber o 

material, os alunos devem apresentar o comprovante de realização da Habilitação ao Vinculo 

Institucional e um documento de identidade. “Preparamos esse kit com todo o carinho para 

facilitar esse primeiro contato dos estudantes com a UFPA. Dentro da bolsa, ele tem um marca 

texto com o calendário acadêmico 2013 da universidade, um Guia de Estágio, um livro de 

orientações acadêmicas, uma agenda e uma camiseta, entre outras coisas”, avisa Rita Veras, 

coordenadora de Apoio ao Discente da UFPA. 

 

No decorrer do dia 4 de abril, a recepção aos calouros acontece no Ginásio de Esportes da 

UFPA com pronunciamento do reitor, Carlos Maneschy, e de vários pró-reitores e dirigentes da 

UFPA os quais apresentarão as unidades da instituição e as oportunidades de estágio, bolsas e 

demais serviços a disposição dos alunos. Já do lado de fora do Ginásio, os aprovados no 

Vestibular 2013 poderão ajudar o meio ambiente, com doações de apostilas e materiais 

recicláveis para cooperativas de catadores de Belém, e ainda, exercitar a cidadania com doações 

de sangue na unidade móvel do Hemopa. 

 

Ao fim da programação, a Pró-reitoria de Extensão da UFPA promove um show de pop-rock 

com Marquinho e Banda. “A Diretoria de Apoio Cultural, como nos anos anteriores, trás a 

programação cultural principalmente com as bandas de Pop e Rock que brilham no cenário 

musical paraense. E esse ano, para finalizar o dia de recepção aos calouros, nós teremos 

Marquinho e Banda. Então venham, participem, dancem, brinquem e se divirtam, mas com 

moderação”, convida Leonardo Coelho de Souza, diretor de Apoio Cultural da PROEX. 

 

Serviço: 

Semana do Calouro 2013 

Período: 1 a 12 de abril 

Recepção aos calouros: 4 de abril, a partir das 7h. 

Local: Ginásio de Esportes. 

Kit Acadêmico: Para receber o kit no Centro de Eventos Benedito Nunes é preciso apresentar 

comprovante de habilitação na UFPA e documento de identificação. 

 

 

Texto: Glauce Monteiro – Assessoria de Comunicação da UFPA 

 

 


