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RECEPÇÃO – DIREITO          Turno Noturno 

HORÁRIO SEGUNDA | 01/08/22 TERÇA | 02/08/22 QUARTA | 03/08/22 QUINTA | 04/08/22 SEXTA | 05/08/22 

19h 
Recepção na Rampa - Apresentação 
da TATUKADA/ATLÉTICA 

Representação Estudantil 

Mesa Diversidade e ações 
afirmativas na UEL  

Local: Anfiteatro Cyro Grossi –
“Pinicão “ CCB 

Atividade coletiva CESA 

BOAS PRÁTICAS 
ARRECADAÇÃO 

 

Confraternização 

20h 
Coleg. e Deptos. EAAJ – Sala 477 
19:30 às 21:30 
Apresentação do curso 

CASM e Veteranos 
19:15 às 22:55 

Mesa Diversidade e ações 
afirmativas na UEL  

Local: Anfiteatro Cyro Grossi -
“Pinicão “ CCB 

Atividade coletiva CESA 

BOAS PRÁTICAS 
HU: Chinelos de borracha 
Assentamentos: meias, cuecas e 
calcinhas 

RU – 18:00 às 21:00 
Jantar de Gala 

 

INTERVALO      

21h Idem  Idem Idem Idem Idem 

22h Idem Idem Idem Idem Idem 

IMPORTANTE: Divulgar – em todas as atividades da semana sobre a renovação de matrícula – que deve ser feita na primeira semana de aula. 

AULA MAGNA – 19:00 –  08/08 – Realização do CASM  

CRONOGRAMA Sujeito a modificações 

Atividade coletiva CESA  

Professora Andrea Pires Rocha 

Professor Wagner Roberto do Amaral 
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Sobre as BOAS PRÁTICAS é bom saber: 

Divisão da BOAS PRÁTICAS entre as turmas 

Turmas 1000 e 2000 

COLETA DE CHINELOS para HU – Muitos pacientes e acompanhantes do HU não possuem chinelos para permanecerem no hospital. Em situação de emergência o paciente é levado totalmente desprevenido, e muitas 

vezes a condição financeira impede que a família consiga enviar posteriormente. 

Cada aluno, professor, funcionário poderá doar chinelos, novos ou usados em bom estado. Preferencialmente dos números: 36, 37, 38, 39, 40 e 41. Os chinelos arrecadados serão computados por curso e a doação será 

feita em conjunto ao HU. 

Cada curso terá um ponto de arrecadação e faremos a soma de todas as doações do CESA na quinta-feira a noite e a entrega ao representante do HU na sexta a tarde no CESA. Todos poderão participar. 

Turmas 3000 e 4000 

COLETA MEIAS, CALCINHAS E CUECAS. Para crianças e adolescentes do território do ITAPUA e para o Vista Bela. Cada aluno, professor, funcionário, poderá doar calcinhas, cuecas. Tamanho 06 ao 16 e 

“P” adulto. Meias infantil e meias 32 até 41. 

Cada curso terá um ponto de arrecadação e faremos a soma de todas as doações do CESA na quinta-feira à noite e a entrega se realizada nos Territórios. Cada curso poderá indicar as equipes que participarão da entrega 

que ocorrerá no sábado e na segunda feira (a confirmar) 

Turmas 5000 e 6000 

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA A CASA DE APOIO HU. A Casa de Apoio do HU sobrevive com doações e faz importante ação de apoio aos familiares e aos pacientes do HU que residem 

em outras cidades da região e/ ou mesmo em Londrina, mas sem condições financeiras. No momento a Casa de Apoio está com sede nova construída com doações e agora precisa de mobília e recursos para continuar seu 

trabalho tão relevante. 

Casa de apoio amigos do HU  

CNPJ :78.030.681/0001-28 

Caixa econômica Federal 

Ag: 1284 - Op :003 

Cc1734-8 
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Todas as turmas 

UEL SOLIDÁRIA. Campanha repassa vale compras para as famílias sem recursos. Os vales são adquiridos no mercado do território favorecendo o comercio local e respeitando as necessidades e costumes de cada família. 

É combinado com os mercados que não é permitido a compra de cigarros e bebida alcoólicas. 

Pix : uelsolidaria2022@gmail.com  

Nome que aparece :Flavia Fernandes de Cavalhes 

mailto:uelsolidaria2022@gmail.com

