
 

 
 

 

Programação da Semana de Ambientação 

 e Acolhimento 2021 - Estudantes 

 
 

 

DIA 24 DE MAIO (SEGUNDA-FEIRA) 

Turno da tarde – para estudantes do Ensino Médio Integrado 

Horário Atividade Link de acesso 

13h 15min 
1º momento: Acolhida aos estudantes (todos os 
estudantes) 

Canal do Campus Veranópolis no 
YouTube  

14h 30min 

2º momento: Orientações sobre o desenvolvimento das 
atividades letivas por meio do ensino remoto 
(prioritariamente para estudantes ingressantes ou que 
não realizaram nenhum ciclo de APNPs) 

Este link será encaminhado para o 
e-mail de cada estudante 

Turno da noite – para estudantes do Ensino Superior 

19h 15min 
1º momento: Acolhida aos estudantes do Ensino 
Superior (todos os estudantes) 

Canal do Campus Veranópolis no 
YouTube  

20h 30min 

2º momento: Orientações sobre o desenvolvimento das 
atividades letivas por meio do ensino remoto 
(prioritariamente para estudantes ingressantes ou que 
não realizaram nenhum ciclo de APNPs) 

Este link será encaminhado para o 
e-mail de cada estudante 

   

DIA 25 DE MAIO (TERÇA-FEIRA) 

Para todos os estudantes do Campus 

Horário Atividade Link de acesso 

19h 15min 
Ética e Cuidado de Si em tempos de pandemia - 
Palestra com o Prof. Dejalma Cremonese (UFSM) 

Canal do Campus Veranópolis no 
YouTube  

   

https://www.youtube.com/channel/UCqYkK2jhsbznuzRWEkGVy5A
https://www.youtube.com/channel/UCqYkK2jhsbznuzRWEkGVy5A
https://www.youtube.com/channel/UCqYkK2jhsbznuzRWEkGVy5A
https://www.youtube.com/channel/UCqYkK2jhsbznuzRWEkGVy5A
https://www.youtube.com/channel/UCqYkK2jhsbznuzRWEkGVy5A
https://www.youtube.com/channel/UCqYkK2jhsbznuzRWEkGVy5A


 

DIA 26 DE MAIO (QUARTA-FEIRA) 

Turno da tarde – para estudantes do Ensino Médio Integrado  
(prioritariamente para estudantes ingressantes ou que não realizaram nenhum ciclo de APNPs) 

Horário Atividade Link de acesso 

15h 
Oficina: Moodle e suas funcionalidades – NEaD do 
Campus Veranópolis  

Este link será encaminhado para o 
e-mail de cada estudante 

Turno da noite – para estudantes do Ensino Superior 
(prioritariamente para estudantes ingressantes ou que não realizaram nenhum ciclo de APNPs) 

20h 
Oficina: Moodle e suas funcionalidades – NEaD do 
Campus Veranópolis 

Este link será encaminhado para o 
e-mail de cada estudante 

   

DIA 04 DE JUNHO (SEXTA-FEIRA) 

Para todos os estudantes do Campus 

Horário Atividade Link de acesso 

20h 
Capacitação: Bibliotecas Virtuais – Sandra Beatriz 
Rathke e Francieli Fuchina 

Este link será encaminhado para o 
e-mail de cada estudante 

  

 


