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E aaaê, amadinhos! Tudo bom? Estamos de vol-ta com muuuita coisa legal pra vocês. Mas an-tes de tudo, quero lembrar todos os manos e as manas que estamos em pleno Setembro Amare-lo, um mês de diálogo e re� exão sobre o suicí-dio. É muito importante falar sobre isso, gente, apoiar as pessoas que possam estar precisando, buscar entender e ajudar no que for possível. 
Espalhem o amor, pessoal! Não julguem sem co-nhecer e lembrem que essa bandeira não dever ser levantada somente em setembro, mas todos os dias!

Por aqui

Pódio

Seu cotidiano aqui!
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Por Victoria Moraes

Por Antônio e Victoria 

Galera, pensando no Setembro Amarelo, nos-
sa, mais que amiga, friend Nicole Baracho, de 
Jornalismo, falou um pouquito sobre a pres-
são que os universitários sofrem, olhem só:
“Cara, nosso sistema educacional é muito fa-
lho, e quando se leva em consideração a nossa 
saúde mental é mais ainda. A gente é bombar-
deado de provas, trabalhos, artigos, projetos... 
temos que fazer tudo e ainda temos que ser ex-
celentes! Não é à toa que quando chegamos com 
um amigo perguntando se ele fez uma tarefa e 
ele diz que não, é o maior alívio. Não somos per-
feitos como a Academia quer que a gente seja”.
Boa, Nicole! Gente, cada um tem seu ritmo. Tá 
tudo bem dar uma pausa pra curtir e esfriar a ca-
beça. #SetembroAmarelo #NotAPerfectPerson 

E aí moçada, tranquilo? Vai fazer o 
que nessa terça-feira tropical? Que 
tal marcar presença nos dias 25, 26, 
27 e 28 de setembro no III Encon-
tro Amazonense de Professores de 
Línguas e Literaturas (III Enproll), 
hein? Se fosse eu já acessaria
www.doity.com.br/enproll/, fa-
ria essa inscrição marota e � cava 
no aguardo pra brotar às 8h lá no 
auditório Eulálio Chaves, 
aquele auditório do setor 
Sul que a gente se matricula 
na UFAM, maninhos. 

Anota aí!

Oooolhaaa eles! Galera, hoje as palmas são para os nossos amiguinhos 
de ADM pelos artigos aprovados para o SemeAd, da Universidade de 
São Paulo – USP – (SP que aguarde, vai rolar viagem siiiiimm!). 
Ai que orgulho dessa representação em um congresso cientí� co na-
cional de grande importância para a área de Administração. Parabéns, 
pessoal! Continuem arrasando!

Por Tuane Silva

Por Antônio Lopes

c l i c k

Ei, explode esse balão de angústias que te sufoca por 
dentro e lembra que você não está sozinho! #Fala-
rÉPreciso #SetembroAmarelo. Foto: Antônio Lopes.
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Por Lívia Mendes

É o seguinte galera de cowboy, 
se ligou que o nosso famosíssi-
mo ICHL não é mais ICHL, né? 

O quê? Não sabia? Relaxou?  
Atenção que agora a sigla 
dos vera meixmo é IFCHS, 
que signi� ca Instituto de Fi-
loso� a, Ciências Humanas 
e Sociais. Tá ligado? Pron-
to, agora é só lembrar pra 
não errar nos trabalhinhos, 
hein, senão a ABNT piiiiraaa!

uÉ? Por Tuane Silva 
Acorda, maninho!

Se liguem nas pistas, hein! O curso de 
hoje é pra quem escolheu só por causa da Yang 
de Grey’s Anatomy; também é pra quem assistia ao Dr. Rey 
depois do Pânico na RedeTV e já queria ser cirurgião plásti-
co das celebs; e, principalmente, pra quem tem uma relação difí-
cil com caligra� as... Já sabem quem? Acertô, miseravi! Medicina! 

A Faculdade de Medicina (FM) surgiu logo depois do Hospital 
Getúlio Vargas, em 1965, que naquela época, manozinho, era só 
o maior e mais importante ambulatório e pronto-socorro daqui 
da capital, tá pra ti? Depois, passou a se chamar Hospital Univer-
sitário Getúlio Vargas - HUGV e, recentemente, foi reformado. 

Este ano o curso chegou a sua 99º turma! Pra completar, a FM comemora a 
boa performance dos aluninhos do segundo período pelo bom desem-
penho na Avaliação Seriada para Escolas Médicas. Esses caras arrasam! 

curso da 

semana

A nossa viagem não é muito longe, 
apertem os cintos e cá estamos em 18 

de janeiro de 2017. Vale a pena re-
lembrar a mobilização cheia de amor, 

de música, de arte, de muuuuitas 
cores e muuuuito glitter contra todo 

tipo intolerância no nosso amado 
país Ufam. Com o nome “Estamos 

Aqui para Viver: Ufam sem LGBTfo-
bia”, os maninhos e as maninhas de 

vários cursos e tribos, profs e alunos, 
se uniram no hall do ICHL depois do 
episódio de pichação de “Morte aos 

Gays” na porta de um dos banheiros. 
Revirem vocês também o baú do 

ódio, da intolerância, do preconceito 
e espalhem o amor! #Paz #LoveWins 

Por Antônio Lopes

Hello, pessoas! Nesta semana temos a dúvida da nossa 
amiguinha Alessandra Lopes, do segundo período do cur-

so de Biblioteconomia. Se liguem: como faço para me cadastrar 
como vegana no RU?

Então, mana Alessandra, o primeiro passo é acessar o site: http://
progesp.wixsite.com/daest/restaurante-universitrio , lá tem um 
formulário pra você colocar qual unidade do R.U. da nossa Ufanis 
você vai e quais os dias na semana também, e prontinho! Depois é 
só partir pro abraço: com a carteirinha da Ufam ou a Declaração 
do RU (que a gente imprime do Portal do Aluno) junto com um 
documento o� cial com foto. 

Por Lívia Mendes
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documento o� cial com foto. 

Revirando
o bau

Sabe aquela disciplina que a gente super se empol-

gou pra fazer, mas quando começou viu que não 

ia dar conta? Bate até aquela bad. Vocês também 

passam por isso? Pois então me abracem mani-

nhos e vamos com calma, nem tudo tá perdido! Saca só o 

bizu: 28 e 29 de setembro de 2017 é o período pra trancar 

disciplina; tudo diretamente no Portal do Aluno. Fiquem 

espertos e não percam a data! #KeepCalm #NãoTombarei


