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INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO 2020/1
Informamos que as datas de início das atividades do semestre letivo 2020/1 são:
Estudantes calouros em 2020/1: 10/02/2020 (a partir das 7h30min);
Estudantes veteranos: 17/02/2020 (a partir das 7h30min).
A diferença nas datas do início das aulas dos alunos veteranos visa proporcionar aos calouros
uma semana de imersão quanto ao método institucional, processos avaliativos e estrutura
acadêmica da faculdade, considerando que trabalhamos com métodos de ensino
diferenciados e, muitas vezes, desconhecidos pelos estudantes que chegam à AGES. Essa
imersão torna-se desnecessária para os alunos que já estão conosco.
Além disso, consideramos também dar uma atenção específica de recepção aos calouros,
tornando a primeira semana de aula um momento apenas deles, de modo a aplacar a
ansiedade que costuma acompanhar esse processo.
Nesse sentido, a diferença nas datas visa beneficiar os estudantes calouros, sem causar
nenhum transtorno, uma vez que a data do dia 10 já estava programada para estes desde o
mês de dezembro, quando divulgamos nosso calendário acadêmico em site institucional, uma
prática adotada pela instituição em todos os semestres.
No caso dos veteranos, também teremos alguns dias de acolhimento, mas com objetivos
distintos e que fogem das necessidades dos calouros. Esclarecemos ainda que, no momento
oportuno, todos os estudantes terão seu momento de integração.
Por fim, reforçoamos que a primeira semana de aula dos calouros, voltada para oficinas,
palestras, momentos de descontração e de conhecimento das estruturas de laboratórios,
biblioteca, portal do acadêmico, corpo docente e coordenação de curso, visa tão somente
proporcionar uma recepção mais voltada para os anseios de quem chega, diferenciando-se
bastante dos objetivos de recepção dos veteranos, que já conhecem boa parte dessa estrutura
e que podem ser facilmente inseridos nas atividades curriculares desde o primeiro dia de aula.
No mais, colocamo-nos à disposição para outras dúvidas e questionamentos, certos de que
será possível entender que a diferença nas datas não causa nenhum impacto negativo para os
alunos que chegam.
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