
DIÁRIO ESTUDANTIL

E aí? Vocês lembram de mim? A gen-te disse que voltaria e olha aqui onde es-tamos! Se você é um calouro perdidinho e não me conhece, eu sou o Diário Estudan-til, produzido semanalmente pelos ma-ninhos e maninhas de Relações Públicas.
Nosso objetivo vai ser informar você sobre temas que estão bombando aqui no nos-so querido país UFAM. Vem com a gente!

Por aqui

Pódio

Seu cotidiano aqui!
Ano 2 - 7ª edição  - De 19 a 26 de setembro de 2017

c l i c k

Manifestação no Bosque da Resistência (en-
trada da UFAM) referente ao Dia Nacional de
Lutas – 14 de setembro de 17. Foto: Tuane Silva.

D
es

em
bu

ch
a

Por Tuane Silva

Por Victoria Moraes

Fala aí, sangue bom! Mas antes, só para esclarecer, 
aqui no Desembucha a classe universitária pode fa-
zer seus lançamentos positivos e negativos da nos-
sa querida UFAM. Pois é, o Emanuel Lisboa, do 
curso de História jogou a real na roda, se liga: 
 
“O R.U. mano. Eu � co bolado quando a comi-
da tá fria, toda revirada e faltando talheres. Eu 
acho que o R.U. deveria manter a comida quen-
te até o � nal e menos revirada possível, por-
que todo mundo quer pegar a comida quente e 
nova. Além do mais é uma obrigação deles man-
ter a comida em um estado de conservação até o 
último horário. Outra coisa que eu � co meio cri-
sado, é que os talheres vêm sempre molhados e 
os pratos também da impressão de mal lavado.”

Se liga, galera, entre os dias 25 e 
28 de setembro, das 9h às 20h, vai 
rolar a sexta edição da ‘Feira de 
Troca e Doações de Livros’. Essa 
ideia suuuper legal é da Faculdade 
de Estudos Sociais da UFAM (FES) 
e vai ser na sala 26, no 2º andar do 
Centro de Convivência, lá onde � ca 
o R.U., sabe? Pra participar é só 
levar livros, revistas, DVDs e CDs 
que vocês queiram trocar 
ou doar ou 1kg de alimen-
to não perecível. Não vão 
bisonhar e perder, hein!

Anota aí!

Faaala, galera! Não sei se vocês sabem mas esse ano o curso topzera 
de Relações Públicas aqui da UFAM completa 40 aninhoos. E para co-
memorar, duas alunas do curso, a Dieygla Azevedo e Mariana Pon-
tes, criaram o Museu Virtual em Comemoração aos 40 Anos do Cur-
so de Comunicação Social – Relações Públicas da UFAM. Massa, né?

E não para por aí, o museu já saiu do forno e elas foram premidas na-
cionalmente no Prêmio Expocom, que ocorreu durante a 40º edição do 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação - Intercom, lá em 
Curitiba. Tanto orgulho delas que da vontade de guardar num potinho 
e levar pra casa.

Por Antônio Lopes
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Oooi, pessoas, turu bom? Aqui a gente 
te ajuda a conhecer o signi� cado de al-
gumas siglas. E as sorteadas de hoje são: 
CEG, CONSEPE e CONSUNI. Masoq? 
Relaxa o coração, maninho. Esses três 
órgãos se estendem aos assuntos acadê-
micos. Foi fazer matrícula em disciplina 
e não conseguiu? Então você deve dar 
entrada na Câmara de Ensino de Gradu-
ação - CEG – ela decide sobre assuntos 
que não puderam ser resolvidos na PRO-
EG. Puts! Não deu certo mesmo assim? 
Então corra para o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão – CONSEPE. Lá é 
a segunda instância, acontece uma vez 
por mês através de reuniões. Mas se de-
pois de tudo isso, nada der certo, calma, 
tem o Conselho Universitário - CON-
SUNI, ele é a última instância, o órgão 
máximo da UFAM. Maaas, se mesmo 
depois de tudo isso... brincadeira, galera. 

uÉ? Por Lívia Mendes
Acorda, maninho! Por Lívia Mendes

Vaaaai mano! Estava re� etindo se to-
dos os universitários sabem administrar seus 
trocados pro R.U., Xerox e brigadeiro, porque eu não 
sei. Pensando nesse lance de contar moedas e sofrer pela fal-
ta delas, o curso da semana é (tcharanran) Administração.
Para aniquilar qualquer dúvida vou fazer esta singela apre-
sentação do curso de Administração que foi criado através da 
Resolução n. 09/65, de 20-11-65 e nasceu em 1966 no nos-
so país UFAM. O curso tem duração de quatro anos e meio, 
transformando os alunos em seguidores de Chiavenato. 
Dentro da empresa o pro� ssional de ADM planeja, organiza e ge-
rencia os recursos pessoais e � nanceiros, pra não rolar o famigerado 
prejuízo. Além de fazer o trabalho administrativo esse pro� ssional 

curso da 

semana

pode attuar também em áreas criativas como o Marketing e a Pu-
blicidade.
Para fechar com choque de monstro, dia 9 de setembro foi o Dia do 
Administrador. Parabéns galera do Chiave e segue o � uxo! 

Vocês pensaram que não ia ter 
� ashback hoje, né? Apertem 

seus cintos! A nossa máquina do 
tempo hoje vai levar a gente até 
o dia 7 de abril de 1994. Sabe o 
que tava rolando na UFAM? A 

criação da Fazenda Experimental 
(FAEXP). Olha que bonitinho, ela 
funciona como forma de apoio a 
ações de campo em projetos de 
pesquisa e de extensão, além de 

promover treinamento de produ-
tores rurais, show né? 

Por Antônio Lopes

E aí, pessoal! Nesta edição a pergunta vem da mana Victória Inês 
do curso de Relações Públicas. A dúvida da nossa amiga é: como faz 

para conseguir entrar no PETCOM?
Então, Victória, como você sabe o PETCOM é o Programa de Educação 
Tutorial da área de comunicação. Existem dois jeitos de entrar no time de 
petianos: como bolsista ou como voluntário/colaborador (não bolsista), os 
dois entram no Programa por meio de uma prova marota e uma entrevista 
top (tudo explicadinho no edital). Mana, � ca de olho quando é lançado o 
edital de processo seletivo pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PRO-
EG). Quê? Calma, não se assuste com os nomes. Simpli� cando: no site da 
UFAM (http://ufam.edu.br/) tem duas seções onde você pode acompanhar 
os PETs, a de “Ensino” e a de “Diversos”. Basta clicar em “Programa de Edu-
cação Tutorial” e torcer para o seu curso ter aberto processo seletivo, se sim, 
lê o edital bem bonitinho e #partiu se preparar! Boa sorte!

Por Antônio Lopes
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Administrador. Parabéns galera do Chiave e segue o � uxo! 

lê o edital bem bonitinho e #partiu se preparar! Boa sorte!

Revirando
o bau

Lady Gaga cancelou o show no Rock in Rio, mas a 

UFAM não cancelou nenhuma data. Fica atento 

hein! Se liga no Calendário Acadêmico: nos dias 

21 e 22 de setembro de 2017 vai estar rolando o 

período para dar entrada no processo de Aproveitamen-

to de Estudos. Você que fez alguma disciplina em outra 

IES ou aqui mesmo na UFAM mas em outro curso e quer 

aproveitar, � que de olho na data. Vá ao Departamento do 

seu curso e boa sorte! Já pensou, manos e manas, redu-

zir umas matérias dessa graduação? Um sonho, né não?


