ATENÇÂO MONITORES DA FEIRA DE GRADUAÇÂO

EXPLICAR O CURSO JUNTO AO BANNER E FOLDER
LEVAR VISITANTES DO PAT 35 PARA LABOTEC
LABOTE II
DESCRIÇÃO RESUMIDA DA ATIVIDADE
Essa atividade tem por finalidade apresentar o curso de Engenharia de Alimentos.
Alimentos Será realizada
por estudantes e/ou professores,
professores que também convidarão os visitantes a se deslocarem até as
instalações do Labotec II, onde estarão expostos outros experimentos/atividades.
experimentos/atividades. Ficarão no PAT
35 - local destinado às Engenharias – Próximas ao Banner do curso, distribuirão o folder,
convidarão e acompanharão os visitantes ato o LABOTEC II, onde haverá exposição de algumas
atividades desenvolvidas.
Ficarão responsáveis, à princípio,
princípio 8 estudantes na exposição , dois em cada turno, pelo
menos um estudante dará auxílio na atividade de convidar e levar grupos de no máximo 20
pessoas até o LABOTEC 2

ATENÇÂO MONITORES DA FEIRA DE GRADUAÇÂO

PARTICIPAÇÃO DURANTE O EVENTO (O
( número de matrícula está indicando o dia e turno
mínimo para participação) – EXPOSIÇÃO PAT 35

DATAS
TURNO

22/10

23/10

(3.ª feira) matrícula

(4.ª feira)

13211151, 12211149 e
14211130

14211178 ; 14111119 e
14211129

14111152 ; 14111125 e
14211112

14211125 ; 12111130 e
12211134

Matutino
Horário do início: 8:00
Horário do término: 11:00
Vespertino
Horário do início:14:00
Horário do término: 16:00

ATENÇÂO MONITORES DA FEIRA DE GRADUAÇÂO

ATIVIDADES OUTRAS
ATIVIDADES PROPOSTAS (Descrição, objetivos e duração)
Demonstrar as atividades desenvolvidas visando esclarecer e incentivar o interesse pelo curso de
Engenharia de Alimentos. Apresentar algumas das atividades desenvolvidas pelos professores com
ensino, pesquisa e extensão através
través de pôsteres e/ou montagem e demonstração de experimentos
práticos. O local o saguão superior do Labotec II, onde serão montados os experimentos, fixados os
pôsteres e montada a estrutura necessária, segundo a necessidade e a combinar com cada
professor
sor interessado, para que cada professor ou estudante sob sua orientação apresente a
atividade, o experimento ou a demonstração que desejar.

PARTICIPAÇÃO DURANTE O EVENTO ( o número de matrícula indica o dia e turno )
DATAS

TURNO

22/10

23/10

(3.ª feira)

(4.ª feira)

15211138; 17211105;
18111172 e 16111138

15211155; 19111497
(Etienne Mendes Amorim);
15111078; 17111161 e
14211120

Matutino

Horário do início: 8:00
Horário do término: 11:30
Vespertino

Horário do início: 14
Horário do término: 16:30

18211158; 18211157;
15211133 ; 14111117 e
15111076

17111150; 19111479;
17111164 e
16211185

