




Possui o intuito de receber os novos estudantes da 
Universidade Federal Fluminense, dando-lhes 
boas-vindas e, ao mesmo tempo, apresentando uma 
proposta divertida e dinâmica de integração. 
Inserindo os novos universitários no cenário 
acadêmico através da integração entre estudantes, 
universidade e sociedade, para realização de 
atividades lúdicas e sociais.



Data: 22 de março (Sexta-feira)
Local: Quadra da Ed. Física, 
Campus do Gragoatá
Horário: 09h ás 17h





● Karaokê;                                   

● Cabo de guerra;

● Circuito;

● Corrida de saco;

● Paper wings;

● Quiz da sustentabilidade;
● Campanha de arrecadação de 

alimentos;
● Campanha de troca de resíduos 

recicláveis por energia .



     ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

● Alimentos não perecíveis: 
40 kg ou mais = 1000 pontos

● Produtos de limpeza e higiene pessoal: 
40 unidades ou mais = 500 pontos 

Todos os alimentos arrecadados serão doados 
para uma instituição de caridade a ser definida 
pela Proaes. 



Maior arrecadação: 1000 pontos

2º maior: 800 pontos

3º maior: 600 pontos

                 

O valor arrecadado será abatido na conta 
de energia de uma instituição de caridade 
a ser definida pela Proaes.





● Nas competições promovidas pela PROAES, só 
serão permitidas as inscrições de alunos que estejam 
matriculados no curso que irá representar.

● Deverá ter a participação de calouros em todas as 
atividades, com quantidade mínima descrita no 
regulamento. 

● Não será permitida a inscrição e disputa de cursos e 
torcidas conjuntas.





● Troféu 1º lugar 
● Troféu 2º lugar 
● Troféu 3º lugar 
● Troféu Melhor Torcida

A melhor torcida será avaliada através do 
desempenho da torcida ao longo da 
gincana, por comissão a ser definida pela 
Proaes. 





Tem como objetivo selar o primeiro contato do calouro 
com a universidade de forma descontraída e 
acolhedora, apresentando a imensa gama de 
possibilidades e oportunidades que a UFF tem a 
oferecer. Com a participação de pró-reitorias, 
empresas juniores, atléticas, centro acadêmicos, 
projetos da UFF e apoiadores externos, que poderão 
ser visitados ao longo do dia por calouros e outros 
interessados em conhecer a universidade.



Data: 21 de março (Quinta-feira) 
Local: Pilotis dos blocos G e H, Campus do Gragoatá
Horário de montagem: 09h ás 11h
Horário de funcionamento: 11h ás 17h

                                Estrutura: 
●Barraca (1,5 x 1 metro) 
●Cadeiras
●Ponto de energia elétrica



Material gráfico:
Panfleto em tamanho A5 com 1 dobra, Preto e Branco - Até 
50 unidades
Arte deverá conter a logo da Proaes e Acolhimento, e enviada 
em PDF para: uffpae@gmail.com até o fim das inscrições.

Material de escritório:
Deverá ser solicitado pelo formulário online de 
inscrição.







        Inscrições de cursos e projetos:
           14 de fevereiro a 04 de março

● Serão formulários distintos para participação 
na gincana e na feira de projetos

● Os formulários serão online e os links serão 
enviados por e-mail, divulgados no site da 
UFF e na página da Proaes no Facebook.
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Comissão: 2629-5348/ uffpae@gmail.com

Página da proaes: https://www.facebook.com/proaesuff

Site: uff.br – Seção: Assuntos Estudantis

Márcia Pinto: (21) 97565-7525 – mprrpr@gmail.com


