
 

PROGRAMAÇÃO 
 

IFPB 2021 - Semana de Acolhimento para alunos novatos 

21 a 25 de junho de 2021 

      

  Segunda-feira (21/6) Terça-feira (22/6) Quarta-feira (23/6) 
Sexta-
feira 
(25/6) 

Manhã 
(Integrado) 

8h30 
às 9h 

08h-08h30 -✅ LIVE no 

Youtube com apresentação 
da equipe gestora e os 
alunos são direcionados aos 
links dos cursos. 
 
08h30 - ✅ CCs  com os 

alunos (e outros setores que 
desejarem): Boas vindas. 
Tour virtual pelo campus. 
Apresentação do curso. CCs 
- Calendário e Horário 
(Google meet) 
link de PeG, apresentação 
da área com a professora 
Mabia Ruana: 
https://meet.google.com/wjd-
snjs-nvk 

(LIVE) DET/COPED: 
Regimento didático e 
disciplinar Integrado -
representantes de turma 

CAEST: (LIVE) Editais 
de auxílio, NAPS  
Responsável: Patrícia e 
Ícaro 

        - 

9h às 
10h 

✅ CCs com os alunos (e 

outros setores que 
desejarem): Boas vindas. 
Tour virtual pelo campus. 
Apresentação do curso. 
Calendário  
(Google meet CCI - 
Integrado Informática - 
CCI e alunos 
Segunda-feira, 21 de 
junho · 9:00 até 10:30am 
Link da videochamada: 
https://meet.google.com/
qxo-yftx-wqb  

✅ (LIVE) Ambientação 

no Classroom - Profa. 
Mirna Maia (Google 
meet) 

 

10h - 

(LIVE) 
Momento Olimpíada de 
Matemática  
(Prof. Joab Silva) 

(LIVE) 
Ambientação no Moodle  
- Prof. Anderson 
Fabiano 

       - 

Tarde 14h 

(LIVE) 
Nivelamento 
Matemática 
Profª Juliana Holanda 

(LIVE) 
Nivelamento 
Matemática 
Profª Juliana Holanda 

(LIVE) 
Nivelamento 
Matemática 
Profª Juliana Holanda 

(LIVE) 
Nivelamen
to 
Matemátic
a 



Profª 
Juliana 
Holanda 

15h 

Alunos do Curso Técnico em 
Petróleo e Gás: Boas 
vindas, apresentação do 
curso, horário, etc. 
link: meet.google.com/vtw-
ytbt-fki 

(LIVE) 
Palestra para todos os 
alunos do campus: 
“Educação Financeira” 
Link:  
https://meet.google.com/n
yw-sfpo-fst 

(LIVE) 
Palestra para todos os 
alunos do campus: 
“Inteligência 
emocional” 
Link:  
https://meet.google.com/
dtq-wxoi-fmy  

       - 

16h              - 

(LIVE) 
Palestra para todos os 
alunos do campus 
“Promoção do curso de 
administração” 
Link:  
https://meet.google.com/n
yw-sfpo-fst 

(LIVE) 
Palestra para todos os 
alunos do campus: 
“Despertar para Gestão 
e Empreendedorismo”  
Link:  
https://meet.google.com/
dtq-wxoi-fmy 

        - 

 
Noite 

(Subsequent
e) 

19h 
às 
19h3
0 

Saudações iniciais da 
gestão 
Google meet 

 
DET/COPED/CAEST: 
Regimento didático e 

gestão de tempo. Estágio 

 
✅ Informática e 

Mineração: Ambientação 
no Classroom - Profa. 

Mirna Maia 
Quarta-feira, 23 de junho 

· 7:00 até 8:00pm 
Informações de 

participação do Google 
Meet 

Link da videochamada: 
https://meet.google.com/

xpx-rdom-nni 

         - 

19h3
0 às 
20h 

✅ CCI com os alunos (e 

outros setores que 
desejarem): Boas vindas. 
Tour virtual pelo campus. 
Apresentação do curso. 
Calendário 
Subsequente Informática - 
CCI e alunos 
Segunda-feira, 21 de junho 
· 7:30 até 9:30pm 
Link da videochamada: 
https://meet.google.com/p
bf-sdzu-tcg 

 

20h 
às 
21h 

 

- 
        - 

✅ Evento confirmado com o responsável citado (data e horário) 

 

 
 


