SEMANA DE RECEPÇÃO AOS INGRESSANTES UEL 2021
ANTES DE TUDO, #EURESPEITO

CURSO DE DIREITO
HORÁRIO

SEGUNDA | 02/08/21

TERÇA | 03/08/21

8h30-9h

BOAS VINDAS!

9h-10h30

REITOR Prof. Sérgio de Carvalho;
PRÓ-REITORA GRADUAÇÃO
Profa. Marta Favaro;
PRÓ-REITORA EXTENSÃO
Prof.a Mara Dellaroza;
PRÓ-REITOR PESQUISA
Prof. Amauri Alfieri.

RECEPÇÃO
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS
APLICADOS – CESA
Profa. Dra. Tânia Lobo Muniz

QUARTA | 04/08/21
EXPERIÊNCIA DE VIDA COMO
ESTUDANTES DA UEL E COMO
PROFISSIONAIS
Profa. Dra. Juliana – 10 a 15 minutos
Prof. Dr. Diego – 10 a 15 minutos
DEPARTAMENTOS
- Direito Privado – Profa.
Adiloar/Prof. Cláudio
- Direito Público – Prof.
Miguel/Profa. Nelia
ESCRITÓRIO DE APLICAÇÃO DE
ASSUNTOS JURÍDICOS
- Direção do EAAJ – Profa. Márcia
- Coordenação de Estágio – Prof.
Márcio
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO– Profa. Dra. Luciana

QUINTA | 05/08/21

SEXTA | 06/08/21
Centro Acadêmico Sete de Março –
CASM

CENTRO ACADÊMICO SETE DE
MARÇO – CASM1
APRESENTAÇÃO DAS
INSTITUIÇÕES, COLETIVOS E
GRUPOS DO DIREITO UEL. Dia
05/08/2021 (quinta-feira), no
horário de aula.
Plataforma Google Meet.

INTERVALO
CAMPANHA SOLIDÁRIA.
Arrecadação durante o mês de
agosto de valores que serão
revertidos em doações para alguma
instituição a definir.2

11h
INTERVALO

1

O Centro Acadêmico Sete de Março não realizará qualquer evento presencial durante a recepção de ingressantes no ano letivo de 2021 e repudia veementemente a realização de eventos presenciais por outras instituições
ou por discentes do curso, em face do caráter ainda crítico da pandemia da COVID-19.
2
A divulgação dos valores arrecadados será em um sarau artístico transmitido via Youtube em setembro e a entrega ocorrerá posteriormente apenas por membros do CASM.
Arrecadação online por PicPay e PIX.
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14h30-15h

EXPERIÊNCIA DE VIDA COMO
ESTUDANTES DA UEL E COMO
PROFISSIONAIS
Profa. Dra. Thais – 10 a 15 minutos
Prof. Dr. Benedito – 10 a 15 minutos

Centro Acadêmico Sete de Março –
CASM
APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES,
COLETIVOS E GRUPOS DO DIREITO
UEL. Dia 05/08/2021 (quinta-feira),
no horário de aula.
Plataforma Google Meet.

DEPARTAMENTOS
- Direito Privado – Profa.
Adiloar/Prof. Cláudio
- Direito Público – Prof.
Miguel/Profa. Nelia
ESCRITÓRIO DE APLICAÇÃO DE
ASSUNTOS JURÍDICOS
- Direção do EAAJ – Profa. Márcia
- Coordenação de Estágio – Prof.
Márcio
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO
- Coordenação – Profa. Dra. Luciana

CAMPANHA SOLIDÁRIA.
Arrecadação durante o mês de
agosto de valores que serão
revertidos em doações para alguma
instituição a definir

EXPERIÊNCIA DE VIDA COMO
ESTUDANTES DA UEL E COMO
PROFISSIONAIS
Profa. Dra. Aline – 10 a 15 minutos
Prof. Dr. Renê – 10 a 15 minutos

Centro Acadêmico Sete de Março –
CASM
APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES,
COLETIVOS E GRUPOS DO DIREITO
UEL. Dia 05/08/2021 (quinta-feira),
no horário de aula.
Plataforma Google Meet.

DEPARTAMENTOS

CAMPANHA SOLIDÁRIA.
Arrecadação durante o mês de

INTERVALO

15h-16h

RODA DE CONVERSA
19h-20h

EGRESSOS UEL: Dulcineia Novaes, Ivan
Paulino, Dr. Gilberto Martin.
Mediadora: Patrícia Zanin

INTERVALO
20h-21h30

AULA MAGNA DO CURSO DE
DIREITO DA UEL
Docentes convidados 19h às 21h.
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- Direito Privado – Profa.
Adiloar/Prof. Cláudio
- Direito Público – Prof.
Miguel/Profa. Nelia
ESCRITÓRIO DE APLICAÇÃO DE
ASSUNTOS JURÍDICOS
- Direção do EAAJ – Profa. Márcia
- Coordenação de Estágio – Prof. Dr.
Márcio
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO
- Coordenação – Profa. Dra. Luciana

agosto de valores que serão
revertidos em doações para alguma
instituição a definir

INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS PELOS VETERANOS
As seis turmas e os três turnos são independentes, mas ocasionalmente poderão realizar atividades
em conjunto antes mesmo do início das aulas e até depois da semana de recepção.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES:

MATUTINO
Planejamento da recepção dos calouros do Direito UEL pela T85 matutino
Como pedido pelo Colegiado, segue uma exposição do planejamento da recepção dos calouros do
curso de Direito pelos veteranos da Turma 85, desenvolvido pelas discentes Ana Carla Ramos e Sawara
Gonçalves Santos, representantes das turmas 1000 e 2000, respectivamente. A recepção é dividida em
duas partes: gincana e evento temático on-line. Para a gincana, os calouros foram divididos em 10
equipes: vermelha, laranja, amarela, verde, verde-água, azul, rosa, roxa, cinza e preta, devendo
cumprir com seis objetivos: tirar foto com o filtro para calouros desenvolvido por Ana Flávia que diz
“Calouro Direito UEL”; postar vídeo rolando tatu-bola; conseguir vídeo de um professor e um famoso
apoiando a equipe, além de algum projeto acadêmico do curso, como o SimulaUEL; participar do

evento online de recepção com a câmera ligada, vestidos de acordo com a temática e o grupo deve se
apresentar de forma criativa. A equipe que acumular o maior número de pontos ganha uma refeição
no R.U bancada pelos veteranos. Ademais, é importante ressaltar que a participação na gincana é
voluntária e não gera qualquer forma de coação e penalidade para os calouros que optarem por não
se envolver. Quanto o evento, a temática escolhida é festa junina: Arraiá em Prisão Domiciliar, uma vez
que ocorrerá pelo Google Meet, no dia 7 de agosto, às 18h30. A participação do evento e suas
atividades também são voluntárias. Esse contará com um casamento (3 veteranos vestidos de padre,
noiva e noivo); bingo com prêmios, como itens do kit calouro e bebidas; correio elegante por Google
Forms; música ao vivo com a participação da Catarina; apresentação de cada uma das equipes sobre si
mesmos e sua relação até então; e momento de interação entre os veteranos e calouros, além do
resultado da gincana. Esses dois eventos foram idealizados a fim de acrescentarem ao planejado pela
Universidade e pelo Centro Acadêmico Sete de Março, além de estimularem a relação positiva entre
os calouros independente de sala e uma boa recepção por parte dos veteranos, a fim de tornar a
transição dos novos discentes o mais agradável possível, em especial pela pandemia do Covid-19.
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VESPERTINO
Criação de grupos de WhatsApp para dar suporte aos ingressantes
Entrega do Kit calouro

NOTURNO
Planejamento Recepção da Turma 86 – Direito UEL Noturno A recepção da Turma 86, organizada pela
Turma 85, período noturno, teve como objetivo integrar os calouros no novo meio da Universidade,
assim como integra-los entre si e entre os seus veteranos. Essa recepção foi organizada por um
conjunto de veteranos, tanto da turma 5000 quanto da turma 6000, sendo assim, teve ajuda de várias
pessoas. A princípio, foi criado um grupo de “WhatsApp” para ter o contato inicial, através desse grupo
foi organizado o esquema de apadrinhamento no qual cada calouro recebeu um respectivo veterano
para ajudá-lo com documentos de matrícula, se localizar em Londrina ou o que for necessário. Em
segundo lugar, foi desenvolvida uma gincana, essa que está sendo documentada em um perfil do
aplicativo “Instagram”, criado para mostrar os momentos da gincana. Os calouros foram divididos em
seis grupos e nesses grupos tiveram que resolver alguns desafios, são esses: 1. Desafio 1: criação do
nome da equipe; 2. Desafio 2: criação de uma arte para postar no “Instagram”; 3. Desafio 3: caça ao

tesouro em uma reunião virtual realizada no dia 13/07/2021; 4. Desafio 4: Arrecadação de alimentos;
5. Desafio 5: criação de uma paródia musical. Vence a equipe que acumular mais pontos e para o
prêmio, cada participante da equipe ganhadora vai receber uma caneca (desenvolvida para o KIT
Calouro). O valor dessas canecas será dividido entre alguns veteranos que se dispuseram a pagar uma
parte. Vale lembrar que tudo relacionado à gincana foi facultativo, logo, participou quem teve vontade,
tanto calouros como veteranos. Os desafios começaram dia 08/07/2021 e tem previsão para
encerrarem no dia 01/08/2021, com uma reunião virtual de encerramento. Além do que foi exposto
anteriormente, a turma 85 de veteranos do noturno se juntou com os veteranos dos outros turnos,
matutino e vespertino, para formular e criar produtos que podem ser aderidos por calouros e
veteranos. O “KIT Calouro” consiste em 2 opções de camisetas (Branca e Preta), 1 opção de caneca, 1
opção de tirante para caneca, 2 opções de shorts (Masculino e Feminino) e 1 opção de porta
documento. Todos esses itens foram elaborados e pensados para que os calouros pudessem adquirir
os primeiros produtos do Direito UEL e para os veteranos que também quisessem comprar. A empresa
de formatura Ticomia (empresa que todos os 3 turnos fecharam para realizar suas formaturas) realizou
a pesquisa de fornecedores e valores, nos ajudando também com os melhores preços e artes para
divulgação. Por fim, essas foram as propostas realizadas pela Turma 85 noturno para que os calouros
se sentissem integrados mesmo com a pandemia do COVID-19. Lembrando que tudo foi feito e
organizado de maneira remota, não concordando com aglomerações e reuniões que trazem risco à
saúde.

