Boas-vindas na USCS: atividades de integração e
arrecadação de alimentos marcam início das aulas
Além de palestras e apresentação dos campi, foi realizado, na última sextafeira (3), um encontro entre estudantes e professores, no qual foi arrecadada
uma tonelada de alimentos para doação a instituições de caridade.
10/2/17
Visando a integração dos estudantes no início de mais um ano letivo, entre os
dias 1 e 3 de fevereiro, foram promovidas diversas atividades nos dois campi
da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS).
Nos dias 1 e 2 (quarta e quinta-feira), foram oferecidas palestras para os
veteranos, com diversos temas da atualidade, como: Os novos rumos do
Direito Empresarial no Brasil, Febre amarela, Crimes virtuais: a abordagem do
direito, Finanças pessoais, Energia e desenvolvimento sustentável, entre
outros. A ação foi organizada pela gestão da área de Atividades Acadêmicas
Curriculares Complementares - AACC
Já para os calouros, os órgãos de representação estudantil (DCE e Associação
Atlética), em parceria com a Ouvidoria do Aluno, realizaram a recepção nos
campi, com palestras e apresentação dos locais.
Na sexta-feira (3), no período noturno, aconteceu um grande encontro entre
estudantes e docentes no Campus Barcelona, onde foram apresentados
membros da direção da Universidade e os gestores de cada escola (área) e
curso. Além disso, foram montados no pátio do Prédio B estandes de cada
curso, onde os gestores ficaram à disposição para sanar dúvidas de
estudantes. Para a entrada no evento, foi sugerido a cada estudante a
contribuição com 1kg de alimento não perecível, a ser doado a instituições de
caridade. Ao todo, foi arrecadada uma tonelada de alimentos.
Na ocasião, houve também a apresentação de stand up comedy, do DJ Léo
Alves e da Dupla Vitor e Dodô. Encerrando a comemoração de início das aulas,
a Batucada Geral USCS apresentou-se aos participantes. A atividade final foi
promovida pelos órgãos estudantis (DCE e Atlética), com apoio institucional da
USCS (Ouvidoria do Aluno).
Foto 1: Palestra sobre meio ambiente com Marta Marcondes.
Foto 2: Atividade de Plantio de uma muda de pau-Brasil, após palestra da
professora Marta Marcondes.
Foto 3: Estudantes durante o encontro realizado na sexta-feira, dia 3.
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