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Muito além da

sala de aula
Você sabe o que são atividades complementares? São
aquelas atividades extra-classe – como participação em
projetos e eventos – que contribuem para a sua formação
pessoal e profissional. E sabe por que as atividades
complementares são importantes? Porque elas são uma
oportunidade para você vivenciar, na prática, a teoria
aprendida em sala de aula e acumular, antes mesmo de
receber o diploma, um dos atributos mais valorizados em
qualquer currículo: experiência.
Pensando nisso, a UNIFACS promoveu uma reestruturação no
seu Programa de Atividades Complementares. Com a
mudança – que atinge os estudantes que ingressaram em
2008.1 – foram estabelecidas cargas horárias específicas para
este tipo de atividade em cada curso de graduação.
“Nossa intenção é estimular não só a formação técnica, mas
o desenvolvimento do aluno como ser humano e cidadão”,
afirma o professor Manoel Joaquim Barros, pró-reitor de
Graduação. As atividades complementares oferecidas pela
UNIFACS incluem desde oficinas onde os estudantes são
estimulados a refletir sobre si mesmo e o contexto coletivo
até a participação em grupos de iniciação científica,
intercâmbios, cursos de extensão, congressos, estágios nãoobrigatórios e empresas juniores, entre outros. Fora da
universidade, o aluno também pode buscar atividades extraclasse. O importante, no caso de atividades externas, é
solicitar a validação da sua participação, encaminhando os
documentos que a comprovam à Central de Atendimento ao
Estudante.
Mas, atenção: só é considerada atividade complementar a
atividade que contribua, de forma efetiva, para a sua
formação. É possível solicitar a validação de atividades a
qualquer momento, durante o semestre. E fique ligado: o
prazo para requerimento é de até 15 dias úteis antes do
encerramento do calendário acadêmico e o envio dos
documentos comprobatórios deve ser feito até cinco dias
úteis após o requerimento.

Sou universitário...e agora?
Quem ingressa numa universidade tem a chance de ampliar o
seu modo de ser e se ver no mundo. Para facilitar este
processo, os calouros terão a oportunidade de participar de
oficinas grupais conduzidas pelo Sinpsi. O objetivo é
proporcionar um espaço reflexivo que favoreça a construção
de uma identidade capaz de efetivar escolhas conscientes e
responsáveis. Já estão programadas oficinas com os temas
“Sou Universitário...E Agora?”, “Vou Encarar” e “Onde Quero
Chegar”.

Quer saber mais sobre o Programa de
Atividades Complementares?
Acesse o Portal do Estudante, no site da UNIFACS. O endereço
é http://portal.unifacs.br. Lá, você encontra o regulamento do
programa e uma tabela de conversão, com a carga horária
equivalente para cada categoria de atividade e os documentos
necessários para comprovar a sua participação. Também pelo
Portal, você pode acompanhar o processo de validação das
atividades e a carga horária cumprida.
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Crie seu próprio

protótipo

Alunos de Engenharia Mecânica e Mecatrônica já podem se inscrever no
programa ARHTE, que incentiva a criação e construção de protótipos

Gente Gente Gente
Parabéns para os formandos da quinta
turma do curso de Psicologia! A
solenidade de formatura – presidida
pelo reitor Manoel Joaquim Fernandes
de Barros Sobrinho - foi realizada no dia
16 de fevereiro, no salão Iemanjá do
Centro de Convenções da Bahia.
O ministro chefe da Controladoria
Geral da União, Jorge Hage Sobrinho
será o palestrante da aula inaugural do
Mestrado em Administração, que
acontece no próximo dia 3 de março, às
19 horas, no auditório do Prédio de
Aulas 8. O tema da palestra é
“Probidade, Ética e Transparência na
Administração: a relação entre o público
e o privado”.

Protótipos criados em outras edições do
programa AHRTE

O programa multidisciplinar
Arquimedes, Robert Hooke e Thomas
Edison (AHRTE) – está com inscrições
abertas até 19 de março para os
alunos de Engenharia Mecânica e
Mecatrônica. O projeto permite aos
estudantes trabalhar na concepção e
construção de protótipos que
desempenhem algum tipo de
atividade. Assim, desde o primeiro
semestre, o aluno exercita na prática
conhecimentos teóricos apreendidos
em sala de aula, em áreas como
mecânica, robótica, automação e
tecnologia em geral.
Em semestres anteriores, já foram
construídos por exemplo, braços
mecânicos, esteiras separadoras,

De hoje a oito - informativo semanal

elevadores e foguetes pressurizados quase sempre com itens recicláveis
como trilhos de cortinas, peças de
alumínio e motores de impressoras.
Para os coordenadores do projeto - os
professores Rafael Araújo, Paulo Victor,
Targino Amorim e Victory Fernandes –
a iniciativa torna o curso mais lúdico e
desafiador para o aluno. “Além de
estimular o empreendedorismo e o
trabalho em equipe, trabalhamos algo
difícil de ensinar em sala de aula: a
criatividade”, dizem os professores.
Fique ligado: o regulamento do
programa e os formulários de inscrição
estão disponíveis no endereço:
www.harpia.eng.br/ARHTE

O publicitário Fernando Barros foi o
palestrante de uma aula inaugural para
alunos do Campus UNIFACS de Feira de
Santana, no dia 19 de fevereiro. O
evento contou com a presença do viceprefeito do município, Antonio Carlos
Borges Júnior, do pró-reitor de
Graduação professor Manoel Joaquim
de Barros, da assessora técnica da
Reitoria, Márcia Barros, e do diretor do
campus, João Marcello Brasileiro. À
frente de uma das maiores agências do
mercado brasileiro, Barros foi
responsável pelo planejamento de
comunicação e criação de inúmeros
projetos de sucesso.

Publicitário Fernado Barros

As inscrições para o I Prêmio Bahiagás
de Inovação se encerram nesta sexta, 29
de fevereiro. A iniciativa – promovida
pela Bahiagás e Fapesb – é uma
oportunidade para quem tem algum
trabalho acadêmico ou desenvolve
projeto de pesquisa nas áreas de gás
natural, energia e meio ambiente. Mais
informações e inscrições no site
www.bahiagas.com.br/premio2008.
No próximo dia 6 de março, Salvador

vai sediar a EXPO Estude no Exterior Feira de Educação Internacional. O
evento - que acontece no Hotel Fiesta
Bahia - é uma oportunidade para
conhecer opções de cursos no exterior e
ter contato direto com os diretores de
instituições de ensino do mundo todo.
A entrada é gratuita e os participantes
poderão ter acesso a preços
promocionais. Informações no endereço
www.guiadeintercambio.com.br.
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Agende-se

O ex-aluno do curso de Design da
UNIFACS Fábio Mariano acaba de ser
aprovado no Mestrado em Design, do
Senac, em São Paulo. Fábio vai conciliar
os estudos acadêmicos com a atuação
em editora.

