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Orientação Pedagógica n. 18/2015 
 

ACOLHIMENTO AOS ALUNOS INGRESSANTES 

1 DIRETO AO PONTO! 

 Conforme nosso planejamento pedagógico, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, estaremos 

(coordenadores de curso) realizando o acolhimento aos alunos ingressantes. Você possui três 

dias para realizar essa atividade. Faça desses momentos algo marcante, pois além do 

acolhimento em si, será o momento de atrair cada estudante e comprometê-lo com o curso e a 

profissão. Desse modo, estamos sugerindo algumas dicas que podem auxiliar no planejamento 

e realização dessa atividade acadêmica. 

 

2 ALGUMAS PISTAS! 

 Escolha um local adequado. Se for na sala de aula, organize-as de modo diferente. Os 

estudantes deverão perceber que esse momento é especial. 

 Elabore e envie um convite, se possível, personalizado. 

 Publique a programação para que todos estejam cientes. 

 Faça uma reflexão bem lúdica e com sentido. 

 Faça um levantamento de expectativas em relação ao curso e a profissão. 

 Crie o facebook da turma. 

 Apresente a estrutura organizacional da FADBA. Explique o que cada um faz. 

 Apresente os professores do curso (slides). 

 Combine um momento para que conheçam a biblioteca, os laboratórios e demais 

espaços acadêmicos. 

 Dê dicas de estudo e aproveitamento do tempo nesse início de nova etapa. Lembre-se 

que muitos estão saindo do ensino médio e são novos. 

 Apresente o moodle e o IAENE virtual. Explique sua importância. 

 Realize um seminário sobre o projeto pedagógico do curso. 

 Disponibilize o fluxograma do curso. 

 Apresente o manual do aluno. Leia com eles e discuta os itens essenciais. 
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 Apresente as linhas de pesquisa e os projetos de extensão. Se desejar, convide a 

professora Wilma e a professora Juraci para esses momentos. 

 Apresente-os ao NAPp. Convide a professora Charlene para um contato inicial com eles. 

 Eleja ou indique um professor Conselheiro que deverá acompanha-los no primeiro 

semestre letivo. 

 Informe que em breve estaremos elaborando o perfil de cada turma. 

 Fale das nossas atividades espirituais: PMDE, semana de oração, voluntariado. 

 Marque um horário para entrevistar cada um deles durante os meses de fevereiro e 

março. Esse é o primeiro momento individual com você. Será enriquecedor. 

 

3 POR FIM... 

 São apenas sugestões que podem marcar pessoalmente cada estudante desse. Invista 

em outras estratégias, mas lembre-se que a partir de agora, estaremos acompanhando cada 

ingressante desse até o dia de sua formatura. Temos metas institucionais a cumprir para nosso 

próprio desenvolvimento e crescimento saudável. Assim, muito sucesso e estamos à disposição 

de cada um(a) de vocês! 


