
UFAL Santana realiza semana de acolhimento de novos estudantes de Economia 

Por Anderson Santos/UFAL Santana do Ipanema 

O Centro Acadêmico de Economia (Caeco) e a coordenação do curso de Ciências Econômicas da 

Unidade Educacional Santana do Ipanema da UFAL realizam nas noites dos dias 05, 06, 07 e 10 

de julho a Semana do Fera. A atividade é dedicada à apresentação da universidade e ao 

acolhimento dos novos estudantes e este ano terá a presença da magnífica  reitora, Valéria 

Correia. 

Segundo Beatriz Silva, presidenta do Caeco, o objetivo do evento é justamente o de apresentar 

todos os setores existentes na Universidade, facilitando o diálogo quando houver necessidade. “A 

semana do fera é uma forma de acolher os calouros nessa nova jornada da sua vida, de maneira 

interativa e lúdica”, completa Beatriz. 

A Semana do Fera está dividida em atividades de apresentação da UFAL, casos da reitoria, da 

equipe de gestão do Campus Sertão e da Unidade (coordenadores de curso, acadêmico e da 

Unidade) e de setores (biblioteca e Núcleo de Assistência  Estudantil); apresentação dos 

estudantes participantes dos três  projetos de extensão em andamento no curso; e apresentação da 

Federação Nacional dos Economistas (Feneco). Para finalizar as atividade, haverá uma atividade 

lúdica na segunda-feira (10). 

Novo PPC será apresentado 

O destaque desta nova turma é ainda maior por se tratar da primeira sob os moldes da entrada 

única do Campus Sertão. Assim, em vez de duas turmas por semestre, entra a partir do ano letivo 

2017 apenas uma, maior, por ano, com 50 estudantes. Além disso, esta turma é a pioneira sob o 

novo Projeto Politico-Pedagógico, aprovado em 05 de junho pelo Conselho Universitário da 

UFAL. 

Como destaca Cristiano Santos, coordenador do curso de Ciências Econômicas: “A implantação 

do novo PPC de Economia a partir desse semestre 2017.1 é importante para adequar o curso à 

nova realidade do Campus Sertão, como o início da entrada única, que incentiva atividades além 

do ensino, e o fim do formato de troncos iniciais e intermediários, que engessava as disciplinas 

dos cursos”. 

O novo PPC será apresentado no dia 05, sendo o primeiro feito integralmente pelos docentes do 

Santana, delimitando perfis de possível atuação para o estudante, rompendo com o modelo 

segmentado de troncos, que fazia que o estudante só visse disciplina ligada ao curso no segundo 

período, além de melhorar a distribuição de carga horária ao longo da semana de aula. 

A Unidade Educacional Santana do Ipanema convida os novos estudantes a participarem da 

atividade, relembrando que nos dias 05, 06 e 07 é necessário confirmar a matrícula. Veja a 

programação completa a seguir. 



Dia/hora 
Quarta 

(05/07) 

Quinta 

 (06/07) 

Sexta  

(07/07) 

Segunda 

(10/07) 

19:00 

Apresentação 

da Equipe de 

Gestão do 

Campus Sertão 

 

 

 

Apresentação 

da Reitora  

Apresentação 

do curso 

 

Trabalhos de 

aluno 

19:40 

Apresentação 

da Unidade e 

da coordenação 

acadêmica 

Apresentação 

NAE 

20:20 
 

 

Apresentação 

PPC 

Apresentação 

CAECO 

Apresentação 

técnico 

21:00 
Apresentação 

CONTEC 

Apresentação 

da Biblioteca 

 

Gincana com 

os alunos 21:40  Apresentação 

da Feneco 

 


