
DIÁRIO ESTUDANTIL

Olá para manas, manos e monas de Ufam-City! Tudo joia? Continuamos a todo va-por e com muita coisa legal para vocês. Antes, vamos todos parabenizar a galera que está colando grau. Sabemos que vo-cês bitolaram muito até pegar o lindo di-ploma no Eulálio. Palmas, eles merecem!

Por aqui

Pódio

Seu cotidiano aqui!
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Por Gabriel Alves

Por Gabriel Alves

Eae Cambada, dessa vez um serumaninho que fala 
pelos cotovelos, o Daniel Aquino de Administração, 
veio falar de uma batata quente que o incomoda bas-
tante. Sem lenga-lenga e jogando na lata, ele diz: 

“O integração, cara, ele é muito lotado, às ve-
zes eles passam direto porque não entra mais 
ninguém mesmo. Além de ser lotado, os ôni-
bus são verdadeiras sucatas, muitos deles dão 
a sensação de insegurança, isso é apavoran-
te porque o trajeto é cheio de curvas sinuosas.”

Daniel só falou verdades! E esse mano ain-
da deixou o bizu pra caso você, princi-
piante, precise  andar de   integração. 

A dica da semana é para quem curte 
produtinhox orgânicos super saudá-
veis! Que tal ir na 42ª Agroufam 2017 
a Feira de Produção Familiar, que vai 
acontecer nos dias 5 e 6 de outubro 
lá na Faculdade de Ciências Agrárias 
(FCA), blocos 01 e 02 do mini cam-
pus? Nunca foi? Mona então essa é a 
sua chance de brilhar no lifestyle sus-
tentável!! E a novidade dessa feira é 
que ela vai trazer pela primeira vez a 
venda do pirarucu de mane-
jo, direto das comunidades 
extrativistas do rio Juruá.!
Se eu fosse você, já ia guar-
dando dinheirinho!

Anota aí!

Fala, meu polvo. Não sei se vocês estão sabendo, mas vim aqui enaltecer nosso país 
Ufam, que é a MELHOR Universidade do Amazonas no Ranking da Folha, su-
bindo cinco colocações, ocupando a 41º geral, entre as 50 mais avaliadas do país. 

É de se orgulhar fazer parte desse momento lindo, né? Lembrando que nós faze-
mos super parte disso, então vamo continuar com os nossos trabalhos, proje-
tos e noites sem dormir, porque a sensação de dever cumprido é sensacional!

Por Denize Castro

Eae Cambada, dessa vez um serumaninho que fala 
pelos cotovelos, o Daniel Aquino de Administração, 

Por Amanda Brito

c l i c k

Que registrão hein? Só podiam ser os primeiros bacharéis a se 
formarem pela FIC (Faculdade de Informação e Comunica-
ção). #ArrasaramÉaPalavraQueOsDe� ne Por: Amanda Brito

pelos cotovelos, o Daniel Aquino de Administração, 
veio falar de uma batata quente que o incomoda bas-
tante. Sem lenga-lenga e jogando na lata, ele diz: tante. Sem lenga-lenga e jogando na lata, ele diz: 
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bus são verdadeiras sucatas, muitos deles dão 
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Por Gabriel Alves

Hello, ufanianos! Vocês sabiam que 
a Ufam também é international? 
Yes, we are!! E o departamento res-
ponsável por todos esses acordos e 
tratados e diplomacias e tudo mais 
é a ARII, Assessoria de Relações In-
ternacionais e Interinstitucionais. 
A Arii realiza várioooos eventos 
chiques e legais com convidados de 
diversas embaixadas, eles também 
oferecem informações sobre bolsas 
e divulgam outras oportunidades 
de intercambio lá no facebook!! 
Acessem lá facebook.com/arii-
ufam e prontinho vocês vão 
por dentro de todos os baba-
dos internacionais da Ufam!!! 

uÉ? Por Cleice Oliveira 
Acorda, maninho!

E aí gente bonita da Ufam? Tava pensan-
do o quanto é importante a gente cuidar da saú-
de, fazer exercícios, só que com esse monte de trabalhos e 
provas etc � ca difícil até em sonhar em fazer algo para cuidar da 
saúde ne non? Mass dexa eu te contar que tem uma galera MA-
RAVILINDA aqui da Ufam que pode te ajudar viu? Isso mes-
mo, to falando dos lindos lá do curso de Educação Física (EF)!! 

Fundado em 1969, EF foi o primeiro curso a funcionar nas instala-
ções do mini – campus. Quatro anos estudando não é para serem 
monxtros de academia não viu? O educador físico organiza e su-
pervisiona programas de exercícios físicos, auxilia no tratamen-
to de portadores de de� ciência e prepara atletas de diversas mo-
dalidades e podem inclusive ajudar pacientes no pós-cirúrgico.

E para poder trabalhar eles precisam do registro todo bonitinho lá no 
Conselho Regional de Ed.Física de seu estado. Aqui na Ufam eles têm 
diversas atividades para quem tem algum probleminha de saúde e não 
tem muita grana para resolver, é só passar lá na FEFF pra conferir!

curso da 

semana

Você conhece o termo “fundo do 
baú”? Pois aqui estou com um acon-

tecimento bem do babado que mostra 
direitinho o real sentindo da palavra: 

1989 foi quando a UFAM fez sua 
eXtreia em Parintins, mass o� cial-

mente mexmo isso só aconteceu em 
2007 ainda na era do Msn e Orkut foi 

quando o Instituto de Ciências Sociais, 
Educação e Zootecnia foi acrescenta-
do ao campus. E tudo isso foi depois 
de muitaaa luta dos estudantes e da 
comunidade parintinense, pra que a 
universidade oferecesse a passarela 

para as outras áreas. 
Hoje o campus Parintins brilha em di-
versas áreas e também faz parte dessa 
imensidão de conhecimento que é o 

nosso país Ufam!! 

Por Amanda Brito

Hello guys! Nesta semana temos a dúvida da nossa friend 
Halaíse Asaf, do segundo período do curso de Letras – Lín-

gua Portuguesa. Se liga aí: Mana, como faço para tirar a cartei-
rinha da Ufam?

É o seguinte manas e mana Halaíse, primeiramente você deve ter 
em mãos seu CPF e RG (original e cópia), comprovante de ma-
trícula (atualizado e emitido pelo portal Ecampus) e uma foto 
3x4. Em seguida você deve fazer um depósito no valor de R$ 4,00 
(quatro golpinhos) na Conta: 57616-6, Agência: 3479-7, Banco do 
Brasil, pra ser mais especí� ca na “boca do caixa” e levar o compro-
vante de depósito junto aos seus documentos na PROGESP que 
� ca localizada na Reitoria da Ufam e assim, � nalmente solicitar a 
carteirinha pra você desfrutar daquela meia entrada no cinemi-

nha e demais benefícios. Xoxei querida!
Por Denize Castro

Qual é?
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Por Cleice Oliveira

do o quanto é importante a gente cuidar da saú-

carteirinha pra você desfrutar daquela meia entrada no cinemi-carteirinha pra você desfrutar daquela meia entrada no cinemi-
nha e demais benefícios. Xoxei querida!

Revirando
o bau

EXPEDIENTE

Férias de quase 3 meses parecem um sonho de ou-

tro mundo para os serumaninhos da Ufam, mas 

isso vai deixar de ser lorota e virar realidade no 

próximo semestre. Isso não é Perfect Ilusion. O 

período letivo de 2018 vai começar em 5 de março.  Mano 

do ceú, isso é inacreditável. Cê é loko, agora todos podem 

recarregar as energias e acabar com as desculpas esfarra-

pas de deixar série acumular. Jonh Snow que me aguarde!


