
 

Calouros de Engenharia Civil do 
Cesupa, sejam muito bem-vindos! 

 
O CESUPA e a coordenação do curso 

de Engenharia Civil deseja boas-
vindas a vocês, nossos calouros -  é 
grande o prazer em recebê-los nesta 

Instituição! Ensejamos ofertar a melhor 
infraestrutura física, material e 

humana, a fim de que o 
desenvolvimento das atividades 

acadêmicas propiciem uma formação 
profunda e qualificada. 

Com toda certeza, este período letivo 
que se inicia representa uma nova 

etapa de vida, na qual serão 
apresentadas oportunidades de 

conhecimento, vivências, formação 
humana e desafios. Isso exige, por sua 
vez, o comprometimento para com os 

estudos e a formação acadêmica. 
Vivemos dias de busca intensa pela 

capacidade criativa e inovação e, sem 
a devida disciplina no processo de 

formação, não se constrói uma base 
sólida, o que é decisivo para encarar 

as novas demandas que surgem a 
cada dia, como a busca por mais 

sustentabilidade, eficiência e 
igualdade. 

No CESUPA, vocês não só 
encontrarão o aprendizado acadêmico, 
mas formarão amigos, construirão uma 
história. Aproveite cada dia, cada aula, 

cada momento, para adquirirem 
conhecimentos e serem felizes. 

Teremos muitos desafios a superar em 
busca das almejadas conquistas, as 
quais só se tornam possíveis graças 
ao esforço de vocês, estudantes e de 

professores, técnicos, gestores, 
homens e mulheres que têm se 

dedicado para que esta instituição seja 
cada vez melhor. 

Neste clima de recepção acadêmica, 
queremos cumprimentar novamente 
todos vocês, calouros, que optaram 

pela nossa instituição, e desejar pleno 
êxito ao longo de toda a vida 

acadêmica. Um dia, não muito 
distante, nós vamos nos despedir de 

vocês e novas portas se abrirão. 
Vocês sentirão muitas saudades de 

nós, e nós também, mas até lá, faça o 
seu melhor e juntos certamente 

seremos melhores! 

Esta é uma nova era, uma nova etapa 
da sua vida. Não perca as 

oportunidades e aproveite tudo que é 
oferecido pela instituição para se 

preparar para o mercado de trabalho, 
com uma boa formação solida e 
socialmente comprometida. Nós 

acreditamos muito em vocês e o nosso 
Estado e o nosso País precisa muito 

de vocês. Sejam bem-vindos! 

 

 

 

 

 

 

 



RECEPÇÃO DOS CALOUROS DE 

ENGENHARIA CIVIL 

1º SEMESTRE 2019 

PERÍODO: 04 à 08/02/2019 

DATA: 04/02/2019 – ATIVIDADE 

INTEGRADA 

8:00h as 9:00h – Boas vindas da 

Coordenação e dos professores dos 

cursos – Auditório José Malcher – 

programação integrada 

9:30h as 12:00 – O mercado da 

Arquitetura e da Engenharia Civil no 

Brasil, uma bate papo com grandes 

profissionais – Sala de Aprendizado 

Ativo 1 – José Malcher 

Márcio Victor Pereira Barros – 

Engenheiro Civil pela Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), com 

MBA em Gerência de Projetos – 

Gerente de Contratos da Norte Energia 

na Usina Hidroelétrica de BeloMonte. 

DATA: 05/02/2019 – ATIVIDADE 

EXTERNA  

9:00h as 12:00h – Projeto Amigos de 

Belém – Desafio – Sala de 

Aprendizado Ativo 1 – José Malcher 

DATA: 06/02/2019 – ATIVIDADE 

ESPECÍFICA POR CURSO 

18:00h as 20:00h – CERIMÔNIA DO 

CAPACETE – Curso de Engenharia 

Civil – Auditório JM 

DATA: 07/02/2019 – ATIVIDADE 

INTERADA  

8:00h as 9:30h – Atividade de 

Integração – Quem é o novo aluno do 

ensino superior? (SAE/COGRAD) - 

Auditório José Malcher  

9:30h as 10:30h – Apresentação do 

Sistema de Bibliotecas CESUPA  - 

Auditório José Malcher 

10:30 as 10:45h – INTERVALO 

10:45h as 12:00h – Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) - Auditório José 

Malcher 

DATA: 08/02/2019 – ATIVIDADE 

ESPECÍFICA POR CURSO 

9:00h as 11:00h – Abertura do PBL – 

Sala de Aprendizado Ativo 1 – José 

Malcher 


