
FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA 
FUNDAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA 

Praça Presidente Antônio Carlos, 08 - São Sebastião 
Barbacena – MG  CEP 36202-336 

Telefone: 32 3339-2950  

   
ACOLHIMENTO AOS CALOUROS – 2º SEMESTRE DE 2022 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES DINAMIZADOR (ES) 

 
Segunda-feira 

01/08/2022 
 

09h Apresentação dos profissionais da FAME, com orientações 
pertinentes. Equipe da FAME 

09h40min. 
 

Dinâmica de Apresentação 
 

Psicólogas Lara 
e Ana Paula 

11h30min. Grupo Focal Profª Elcha Britto 
A partir das 
14h30min. Apresentação do Programa de “Nivelamento da FAME” Profs. Marco Aurélio Melo 

e Guilherme Martins 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES DINAMIZADOR (ES) 

Terça-feira 

Dia 02/08/22 

09h 
CANVAS - Ambiente Virtual de Aprendizagem; 
SanarFlix: Plataforma de Ensino-aprendizagem 

desenvolvida para acadêmicos de Medicina. 
Prof. Jonatan Marques  

09h50min.  Rede de Apoio ao Estudante e PID 
Professora Dulcilene 

Mayrink e profissional 
Fernanda Batista  

10h40min. Informações sobre Extensão Profissionais da Extensão 

11h Apresentação da Bibliotecária da FAME Letícia Miranda 

11h30min. Apresentação dos membros do Diretório Acadêmico – 
D.A. e dos integrantes da Atlética. Membros Integrantes 

*No período da tarde, as aulas ocorrerão normalmente conforme Grade Horária. O Acolhimento será na Sala 101. 

 

“A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento.”. 
                                                                              Platão (427 a.C. - 347 a.C.) 

 

  
A FAME adota a política do “Trote Solidário”, promovido pelo Diretório Acadêmico – D.A., no sentido de ofertar 
as doações (brinquedos, agasalhos, alimento não perecível) às Instituições parceiras. Participem! Informações no 
Diretório Acadêmico e também com a Professora Elcha Britto e o profissional Gabriel Dias (Extensão). 
 

“Tão importante quanto nossos Egressos são os nossos Calouros” 

Por que é importante para a FAME recepcionar  seus calouros? 
 
- Ambiente colaborativo: a socialização começa pelo acolhimento aos ingressantes, apresentando-os à 
Instituição e disponibilizando informações acadêmicas e institucionais que são de suma importância. Uma 
Instituição que propicia um ambiente colaborativo sabe que é fundamental o contato: corpo discente x corpo 
docente x corpo técnico-administravivo.  
- Reforçar laços: um acolhimento caloroso é essencial para reforçar laços. Nesse sentido, corpo docente e corpo 
técnico-administrativo devem ser acessíveis para acolher os calouros, or ientando, esclarecendo dúvidas, 
apoiando e tudo mais que se fizer necessário para que o ingressante se sinta realmente “acolhido”.   
- As ações solidár ias: “O Trote Solidár io”, proposto pelo Diretór io Acadêmico e pelos profissionais da Extensão 
da FAME, valor iza, além da integração entre os ingressantes, o pensamento de que “o outro” é nossa extensão. 
Essa ideia traz um pensamento de que solidar iedade nos torna elementos de transformação da sociedade. 
 

 Estaremos sempre à disposição para quaisquer dúvidas e orientações. Sejam bem-vindos! 


