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Meus parabéns! Se você está lendo isto significa que tankou o
Enem  e se tornou um INFano. A partir de agora você irá
frequentar o Instituto de Informática (INF) da Universidade
Federal de Goiás (UFG).O instituto que todo mundo acha que só
tem nerd e gamer (tem também, MAS NÃO SOMENTE)!

Já vou logo avisando: não surte com o tanto de coisa nova,
cobranças e atividades. Errar matemática básica uma hora ou
outra e não conseguir compilar um programa porque esqueceu o ;
são acontecimentos rotineiros, principalmente entre novatos! Este
manual foi feito para te orientar e passar algumas dicas que vão
tranquilizar os ingressantes na vida universitária.

Prepare-se para explicar o tempo todo a diferença entre os 4
cursos, ouvir e fazer milhões de vezes a velha piada de que somos
garotas e garotos de programa  (ok, é engraçado às vezes) e ser
tratado como nerd super inteligente viciado em Minecraft (pode
não ser mentira).

Apesar de todas as dificuldades, há oportunidades a se aproveitar  
em seu árduo caminho chamado graduação. Alguns deles são:
festas, Inter, networking, bandejão, +festa, pessoas novas! (já falei
festa?)

Sigamos o ditado “Dica boa é dica compartilhada”, e façamos bom
uso desta bússola, que te fará menos perdido nestes primeiros
meses da longa jornada (às vezes mais longa do que pensávamos)
da graduação na Universidade Federal de Goiás!

BEM VINDE!



Invista em uma roda de amigos. Para trabalho em grupo fica
bem mais fácil;
As informações não virão até você, corra atrás;
Não se limite ao que está na sua grade. Ela é só uma base, o
resto você vai aprender pesquisando por conta própria;
Mantenha seu currículo lattes sempre atualizado. Documente
tudo que fizer na faculdade, isso evitará que esqueça de uma
atividade que valeria pontos para concurso ou estágio;
Universidade é equilíbrio. Estude, mas também aproveite as
festas e os amigos;
Faça network! Conheça pessoas novas, veteranos, calouros e
colegas de outros cursos, eles podem se tornar companheiros
para as horas difíceis, a ponte para uma vaga futura no
mercado, uma carona pro rolê e até atalhos em grandes filas
de almoço;
Se preocupe em aprender, não com a nota. Saiba que 6 é 10;
Não fique comparando nota, ela não é um método de avaliação
objetivo que reflete suas capacidades. Cada um tem seu ritmo;
É universidade porque é um universo, então não fique entocado
só no INF, participe das atividades extras e faça núcleos livres
em outros institutos. Isso traz experiência e maturidade;
Sobre calçados: tome cuidado porque eles se sujarão muito
com a terra no samambaia (eu avisei!);
Coloque crédito no RU pelo aplicativo, a fila do almoço no
começo do semestre é enorme e você não pode perder tempo;
Escolha bem com quem você vai passar seu tempo, dê chance a
pessoas novas, mas saiba evitar toxicidade.

Dicas Valiosas



INF -  O Instituto de Informática (INF) é uma unidade 
acadêmica da UFG que visa a excelência em ensino, pesquisa e
extensão (o famoso tripé acadêmico) universitária na área
de computação. O INF oferece cursos de graduação 
(Ciência da Computação, Engenharia de Software, Inteligência
Artificial e Sistemas de Informação), mestrados, doutorados
e várias especializações.

Cerca de 200 alunos ingressam no instituto todos os anos.
Para ensinar tanta gente, o INF conta com mais de 80
professores, praticamente todos doutores.

O INF é composto por diversos órgãos: Apoema, Núcleo de
Recursos Computacionais (NRC), Fábrica de Software,
Comunica INF, Centro de Excelência em Inteligência Artificial
(CEIA) e vários outros que você ainda conhecerá.

O INF

O INF



Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC);
Programa Institucional Voluntário de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico (PIVITI);
Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica
(PIVIC).

A pesquisa é um dos pilares da universidade pública e é claro que
brilhamos neste ponto. O INF possui mais de 50 projetos de
pesquisa em andamento, contribuindo para uma vasta produção
intelectual, principalmente na área de inteligência artificial, como
uma das lideranças da América Latina. A maioria dos projetos
conta com a participação de alunos de graduação e alguns
possuem até cooperação internacional. Temos projetos financiados
pelo próprio INF, pelo CNPq, pela CAPES, empresas privadas e
agências de fomento à pesquisa. Os projetos abrangem diversas
especialidades nas subáreas da Computação, como sistemas de
computação, teoria da computação, teleinformática, metodologia e
técnicas da computação, arquitetura de sistemas de computação,
inteligência artificial, teoria dos grafos, otimização, etc...

Os planos de trabalho para realizar uma iniciação se adequam aos
projetos já existentes. Eles se dividem em:

A iniciação científica é importantíssima para a formação da
experiência de um cientista. Não deixe de verificar as áreas dos
professores para propor um projeto a ser desenvolvido com eles:
https://www.inf.ufg.br/p/30163-corpo-docente

O INF



O que é a iniciação à pesquisa científica, tecnológica e em
inovação;
Por que participar da iniciação à pesquisa;
Como participar do programa de iniciação à pesquisa.

Coordenador: Prof. Wellington Santos Martins

Coordenadora: Raimunda Delfino dos Santos Aguiar

Coordenadora: Profa. Érika Morais Martins Coelho;

Coordenadora: Raimunda Delfino dos Santos Aguiar

No site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PRPI., você
encontrará mais informações sobre a iniciação à pesquisa
científica e tecnológica na UFG, tais como:

Além da pesquisa e do ensino, o último pilar do INF é a extensão,
o desenvolvimento de atividades que impactam não só os alunos e
servidores da UFG, mas toda a sociedade. Alguns deles são:

Olimpíada Brasileira de Informática

EDUCAÇÃO DIGITAL: Políticas, Leitura, Produção Textual,
Identidade, Subjetividade e Letramento Digital com
Trabalhadoras/es Terceirizadas/os da UFG

Projeto ADA's (promover empoderamento feminino na computação)

Letramento Digital 60+ (ensinar informática para a meia idade)

Assim como os projetos de pesquisa, você pode participar das
extensões! Por exemplo, se você gosta de ensinar, considere
participar da Educação Digital!

O INF

https://www.prpi.ufg.br/p/28122-o-que-e-a-iniciacao-a-pesquisa-cientifica-tecnologica-e-em-inovacao
https://www.prpi.ufg.br/p/28124-porque-participar-da-iniciacao-a-pesquisa
https://www.prpi.ufg.br/p/28125-como-participar-do-programa-de-iniciacao-a-pesquisa
https://www.inf.ufg.br/p/31084-educacao-digital
https://www.inf.ufg.br/p/31084-educacao-digital


Biblioteca - Faça o treinamento online nela e se cadastre pelo
Portal UFGNet (já viu que esse portal é importante, né?). Você
pode renovar livros até 3 vezes seguidas pela internet, mas
depois tem que fazer presencialmente; 

Restaurante Universitário (RU) - O RU utiliza um APP (RU UFG) que
serve para entrar, comprar tickets (R$ 4,00 hoje) e olhar o
cardápio. O acesso é atrelado ao seu número de matricula
(decore-o quanto antes, vai precisar);

Obs.: Para usar o APP, é necessário ter foto no 
Portal UFGNET.

Academia -  Você pode pegar no supino na Academia da Educação
Física e Dança (FEFD) ou na do CECAS, mas deve pedir para
entrar na lista de espera e aguardar ser chamado.

Lugares importantes

O RU

A Biblioteca

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufg.cercomp.rufg&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.ufg.br/
https://fefd.ufg.br/


Restaurante Universitário;
Casa do Estudante Universitário;
Centro de Saúde;
Centro de Esportes;
Serviço de Odontologia;
Saudavelmente (serviço de saúde mental muito bom , mas é
necessário agendar o atrendimento, pois há uma lista de
espera).

Se organizarem no contexto acadêmico;
Produzir melhores textos;
Definir o tema do seu TCC.

PRAE - A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) é
responsável por apoiar o protagonismo estudantil no ambiente
acadêmico para uma formação científica, humana, política e
profissional qualificada. Ela realiza isso através do apoio
institucional, por meio de programas e projetos, para sanar as
dificuldades do estudante em permanecer na Universidade.

Ela é responsável por trazer manter o acesso a:

Assessoria Estudantil - Já saímos do tópico INF, mas não
podemos deixar de lembrar desse novíssimo departamento
pedagógico do instituto (localizado na sala 140), que tem como
objetivo auxiliar alunos a:

1.
2.
3.

Não deixe os problemas se acumulando, peça ajuda na
Assessoria Educacional!

Lugares importantes

3521-2750prae.ufg.br

3202-6243
saudavelmente@prae.ufg.br

3521-1810assessoriaeducacional
@inf.ufg.br

https://prae.ufg.br/p/29489-a-prae


INFINF

DraCo eDraCo e  
UnificadaUnificada

RU eRU e
DCEDCE

LACESLACES

BibliotecaBiblioteca

Principais Locais

A biblioteca tem
umas coisas bem
legais no segundo
andar, como um
quebra cabeça

gigante, puff e xadrez

O LACES faz análises clínicas



Xerox do DraCoXerox do DraCo
(cremosinho)(cremosinho)

DCEDCE
(sinuca)(sinuca)

BuracoBuraco
(wifi bom)(wifi bom)

FAVFAV
(rede pra(rede pra

mimir)mimir)

FLFL
(poofs)(poofs)

Locais Legais

As redes da FAV são
concorridíssmas, mas

lá é bem fresco.
 

A xerox do DraCo tem
sanduíche, mini pizza e

o cremosinho!
Escada da Faculdade de Letras



Macacos

Não podemos alimentá-los, pois são diabéticos e podem
acabar perdendo seus amigos por causa disso;
Adoram pessoas com comida ou bebida em corredores e
aprendem suas rotinas de comprar comida, então cuidado!
 O mesmo vale pra coisas coloridas (atenção com a capinha
de celular, hein);
Há rumores de que os funcionários mais antigos ganham
habilidades com eles;
Podem ser maiores do que você pensa;
O líder deles é o Chico, que sentado deve ter 50 cm de altura;
A gangue deles é esperta e age com estratégia;
Eles são veteranos jubilados (há quem diga que é só lenda...);

A UFG é cheia de macacos e sabedorias sobre eles:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Contam que havia uma professora da Escola de Música e Artes
Cênicas (EMAC) que mexia com bruxaria (e assuntos relacionados)
e sabia falar com os macacos. Me disseram que um dia eles
pegaram o celular dela e ela educadamente pediu para eles
devolverem. O macaco voltou e entregou de volta na mão dela!

Relatos de ataques da gangue são constantes, mas não se
assuste se vir um macaco assistindo a uma performance,
bebendo cerveja ou até fumando (sério). As reações dos
transeuntes são entretenimento puro, desde o povo gritando por
ajuda até correndo, dando voadora, entregando tudo que tem e
ficando confuso, entre achar fofo ou chora. 



Ônibus

Tente chegar no ponto uns minutinhos antes, porque o ônibus
pode estar adiantado (ou atrasado);

O ônibus não vai parar se você não fizer o sinal esticando a
mão pra ele (tem um povo que aprendeu isso só depois de
perder dois ônibus);

Em horários de pico (6 e 18 horas) pode ser difícil até entrar
nos ônibus.zip (tanta gente comprimida num lugar só).
Portanto, saia cerca de 1 hora mais cedo nesses casos para
poder pegar o próximo;

Exercite suas capacidades de previsão e tente ficar sempre no
espaço onde a portinha do ônibus irá parar para você ser um
dos primeiros a subir e conseguir pegar um banco;

Por favor, mochila sempre na sua frente. Nas costas atrapalha
na hora de sentar, ocupa mais espaço dentre as pessoas em
pé e ainda corre o risco de ser roubado na mão leve;

É pra fazer assim, ó



Moradia e Auxílio

Casa do Estudante Universotário (CEU), onde você pode morar;
Projeto Acolhe UFG;
Programa Alimentação;
Projeto Moradia Estudantil;
Projeto Bolsa Canguru;
Projeto Bolsa de Apoio Pedagógico;
Programa de Instrumental Odontológico – PIOdont.

Muitos estão vindo para Goiânia pela primeira vez, e ainda por cima
para morar sozinho. Já começando com a sugestão de uma
influencer que dá dicas para quem mora sozinho sobre contrato,
faxina, móveis e tudo mais:

tiktok: diasdejulia
insta: juliagotti

Caso queira ir andando pra aula, os bairros mais próximos do
campus Samambaia são o Itatiaia, o Morada dos Sonhos e o Alice
Barbosa. Mas se quiser ficar mais próxima do centro e pegar só
um ônibus, há o Goiânia 2 e o Leste Universitário.

A UFG tem programas para manter o estudante, não deixe de fazer
uso deles, caso necessite. São eles:

Para mais informações, acesse a Assistência Estudantil:
https://www.ufg.br/p/27504-assistencia-estudantil

https://www.ufg.br/p/27504-assistencia-estudantil


Atendimento com o Serviço de Psicologia do Saudavelmente: 
 Envie e-mail para saudavelmenteprae@ufg.br ou mande
mensagem para 62 3209-6243;
Roda de Conversa com Psicólogos e Psicanalistas:                    
https://inf.ufg.br/p/34940-roda-de-conversa-com-psicologos-
e-psicanalistas
Momento Cuidado de Si, Medita com Prof. Lu:
https://inf.ufg.br/p/33954-momento-cuidado-de-si-profa-lu
Rodas de Leituras do Algoritmo Literário:           
 https://inf.ufg.br/p/37680-roda-de-leitura-algoritmo-
literario
Musicoterapia no INF:                              
 https://inf.ufg.br/p/43484-musicoterapia-no-inf

Chegar na universidade pode ser um baque difícil de lidar, por isso
é importante ter em mente os serviços de acolhimento da UFG e
do INF:

Para se Cuidar

A Assesoria Educacional

A PRAE



Mobilidade estundantil

Podem participar da OBI (Olimpíada Brasileira de Informática)
alunos de escolas do Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou do
primeiro ano de Universidades, de acordo com os níveis
estabelecidos no Regulamento da OBI.

O pessoal da Maratona de Programação do INF costuma fazer
treinamentos para a competição, cola com eles que é sucesso!
Há um prazo de inscrição e um calendário nacional para essas
competições, então é bom ficar atento e conversar com os colegas
e a coordenação para se preencher os formulários e se inscrever a
tempo!

Dentre os núcleos livres que você pode se matricular a partir do
segundo semestre, um que com certeza vai te ajudar a programar
competitivamente é Técnicas Avançadas de Programação (TAP). A
Maratona de Programação está lado a lado de TAP!

O Programa de Mobilidade Estudantil (PME) é resultante de um
convênio celebrado entre as Instituições de Ensino Superior (IES)
com o objetivo de proporcionar aos estudantes regularmente
matriculados da UFG a possibilidade de estudar em outras IES.

Para participar do PME, o estudante deve ter concluído pelo menos
20% da carga horária de integralização do curso de origem e ter
no máximo duas reprovações acumuladas nos dois períodos
letivos que antecedem o pedido de mobilidade.

Olimpíadas

https://olimpiada.ic.unicamp.br/info/regulamento/
https://prograd.ufg.br/p/30384-programa-de-mobilidade-estudantil-pme


Escolha bem as companhias pra festa, vai que você precisa que
cuidem de você;
Cuidado com roupa branca que tu vais te sujar todinho (a não
ser que seja o tema da festa);
Vá com tênis velho, porque vão pisar muito no seu pé,
literalmente;
Festa à noite em no inverno é congelante, então leve um casaco;
Respeito é bom e todo mundo gosta;
Caneca é mil vezes melhor que copo plástico;
As festas são marcadas com MUITA antecedência, então peça o
calendário para o pessoal da Unificada;
Fiquem de olho no insta das atléticas (os lotes viram rápido!);
Tenha o app Cheers baixado para comprar os ingressos.

Festas

Chegamos na página mais esperada do manual! Reunimos aqui
algumas digas para os universitários de primeira viagem:



Um dos eventos mais importantes do ano, se não for O MAIS
IMPORTANTE! Conta com os jogos mais esperados do ano, onde as
atléticas vão provar que não é só a educação física que sabe jogar.

As modalidades variam dentre vários esportes, como natação,
basquete e vôlei, até sinuca, xadrez e melhor bateria.

Mas não acaba por aí! O evento dura cerca de 5 dias e todas as
noites têm festa, com direito a shows icônicos, como Luisa Sonza,
Gloria Groove, Pedro Sampaio e Leo Santana no palco principal, além
de DJ's brabissimos no palco nóia;

Todos os dias são temáticos para você caprichar no look, como
festa à fantasia ou do pijama (mas faz muito frio, só avisando).

É nessa hora que você veste os produtinhos da Unificada e junta
com a sua torcida pra vibrar nos jogos lá no Ferreira Pacheco. Só
não pode ter medo de perder a voz!

InterUFG

https://www.instagram.com/omaiorinter/


Carteira de identidade;
CPF;
Comprovante de matrícula (pode ser obtido pelo SIGAA em
Ensino > Comprovante de Matrícula);
Comprovante de endereço (continha de água ou energia já serve);
Foto 3x4. (cuidado pra não sair feio igual em título de eleitor)

Passe Livre Estudantil: todo estudante da UFG tem direito a um
cartão com crédito para ônibus que é renovado automaticamente
conforme você o utiliza.

O programa estadual criado em 2012 pela lei 17.685/2012 abrangia
apenas 50% do valor da passagem. Graças à luta dos estudantes de
Goiás, foi modificada pelo decreto 7.911/2013 para garantir a
gratuidade da passagem de ônibus ao estudante que utiliza o
transporte público e frequenta qualquer instituição de ensino.

O cadastro necessário para obter seu passe é realizado pelo site
da Superintendência da Juventude:
http://www.juventude.go.gov.br/
Os estudantes devem preencher um formulário e anexar cópias de:

Além disso, você deve escolher em qual unidade de   Vapt-Vupt
pretende buscar o cartão. A entrega é feita em até 15 dias úteis.
Caso esteja querendo apenas renovar o cartão, basta atualizar os
dados pessoais no mesmo site.

Para maiores informações, acesse:
http://www.sitpass.com.br/site/home#form 

Tutoriais

https://iesa.ufg.br/n/151122-cadastramento-e-recadastramento-do-passe-livre-estudantil
http://www.juventude.go.gov.br/
http://www.sitpass.com.br/site/home#form


Toda universidade federal tem wi-fi livre: o Eduroam. Ao conectar a
ele, você deve abrir as configurações de rede para preencher os
campos da seguinte forma:
• Método de EAP: “PEAP”;
• Autenticação de fase de 2: “MSCHAPV2”;
• Identidade: “Seu login único”@ufg.br;
• Identidade anônima: Deixe em branco;
• Senha: a senha utilizada para logar no portal UFGNet.

Obs.: as vezes pode ser necessário clicar em conectar uma segunda
vez pra conseguir.

Caso ainda tenha dúvidas, acesse:
https://cercomp.goias.ufg.br/n/78666-eduroam

Você tem direito a um email institucional que pode ser usado em
vários sites para conseguir serviços gratuitos. Para criar, é só
seguir o tutorial:
 https://ufgemcasa.ufg.br/p/33200-e-mail-institucional-estudante

Tutoriais

https://cercomp.goias.ufg.br/n/78666-eduroam
https://ufgemcasa.ufg.br/p/33200-e-mail-institucional-estudante


Alguns exemplos de entidades de representação estudantil:
Grêmio Estudantil: representa estudantes em escolas;
Centro Acadêmico (CA): representa um curso na universidade;
Diretório Acadêmico (DA): representa vários cursos na
universidade;
Diretório Central dos Estudantes (DCE): representa todos os
estudantes da universidade.

Todo curso tem seu CA ou DA. No INF, o Diretório Acadêmico da
Computação (DraCo) representa os cursos de Ciência da
Computação, Engenharia de Software, Inteligência Artificial e
Sistemas de Informação. Seus trabalhos vão desde realizar
caravanas, eventos e aulões até organizar politicamente os
estudantes na luta por um ensino melhor.

O logo do DraCo                                       Siga o DraCo            
homenageia a                                             no insta:
Alexandra Elbakyan                                       @draco_ufg
  
Dê uma pesquisada                                                            
pra saber quem ela é!                                                          
                                                          

Representação Estudantil

Dentro das estruturas das unidades de ensino, seja do ensino
básico ou superior, a representação dos estudantes é
fundamental para reivindicar direitos e melhorias na qualidade do
ensino. Nesse sentido, as Entidades de Base representam a
vontade dos estudantes nas esferas de luta de suas instituições.



O que a gente pode falar de umas das atléticas mais fortes
da UFG?

Disputam competições como Jugs, Inter, Liga Lince, Copa
Pequi, Liga das Engenharias, Grand Prix e Ladys Cup em
várias modalidades! Em especial, seus fortes são o futsal
feminino e o basquete masculino (o jogo contra a sedentária
no último Inter foi de infartar de tão tenso).

Atléticas - A atlética é uma modalidade de associação de
alunos que está ligada à prática de esportes, à promoção de
festas (choppadas) e eventos, além da organização de ações
voltadas para um retorno positivo para a sociedade.

Atléticas

Unificada



Tagarela - Faculdade de Informação e Comunicação
Pintada - Faculdade de Artes Visuais
Improdutiva - Engenharia de Produção
Vira-lata - Medicina Veterinária
Enigma - Engenharia da Computação
Soberana - Relações internacionais
Problemática - Matemática
Picareta - Engenharia Civil
Berranteira - Zootecnia
Venenosa - Enfermagem
Agronomia - Agronomia
Madrasta - Medicina
Magnata - Economia
Overdose - Farmácia
Sulfurosa - Química
Mafiosa - Direito

Atléticas

Unidos do Vale - atlética LGBT da ufg
Chefia - Administração
Sanguinária - Biomedicina
Trepadeira - Engenharia Florestal
Mercenária - Ciências Contábeis
Subversiva - Humanas
Desastrosa - Ciências Ambientais
Devasta - Engenharia Ambiental
Malcriada - Pedagogia
Malagueta - Engenharia de Alimentos
Predadora - Biologia
Tectônica - Geografia
Analfabeta - Letras
Gambiarra - Engenharia Elétrica
Hamiltoniana - Instituto de Física
Sedentária - Educação Física



Empresa Júnior - O Movimento Empresa Júnior (MEJ) caracteriza-
se pela prestação de serviços com custos diferenciados e de alta
qualidade; tem a finalidade de proporcionar vivências práticas
organizacionais aos empresários juniores. A empresa júnior do INF
é a LEVEL 5.

Resumindo, você vai ter a experiência de estar em uma empresa
dentro da faculdade contando com várias vantagens, como: indicação
de trabalho; investimento em estudos; ganho de experiência para
currículo; e muito, mas muito network.

O contrário de Level                                    é Level!

Voltada para área da tecnologia, a Level 5 entrega qualidade e
eficiência em sites, plataformas e vários outros projetos de nossa
área de TI. Na Level 5, você, infano, tem a oportunidade de aprender
e desenvolver não só sua habilidade como programador, mas em
todas as outras áreas de uma empresa, como RH, Marketing,
financeiro e várias outras!

E não esqueça do networking: a Level 5 é uma porta para
oportunidades de contatos no Brasil inteiro.

Empresa Júnior

https://www.instagram.com/level5jr/


A casa do esporte eletrônico, o E-Sport na UFG, a Eagles!

Os maiores atletas de E-Sports de toda a universidade estão no
Eagles (e é muito fácil achá-los porque usam a camisa do time o
tempo todo).

Hoje o Eagles conta com times mistos de CS, LoL, Valorant, Free Fire
e TFT, enquanto os times femininos, ou melhor, as Rapinas, de
Valorant e LoL.
Também trouxeram troféus de 4 Jugs, TUSCA e, neste ano, as
equipes mistas de LoL e Valorant ganharam a copa Goiana!

E-Sports

https://www.instagram.com/ufgeagles/
https://www.instagram.com/ufgeagles/
https://www.instagram.com/ufgrapinas/


Cheerleading

O Sealand, atualmente, é um time de Cheerleading que se
enquadra na categoria All Star. Ou seja, ginásios independentes
que competem contra outros ginásios também não vinculados
a nenhuma Universidade. Mas, nem sempre foi assim.

O Sealand surgiu como um projeto de extensão da Faculdade de
Educação Física e Dança (FEFD) da Universidade Federal de Goiás
(UFG). A ideia foi concebida, em 2017 pela Ellen Gomes, atual
treinadora da equipe, juntamente com Igor Lucena, quando ainda era
acadêmica de Educação Física na UFG.
Hoje o Sealand possui 3 títulos como campeão e várias medalhas
em competições de Cheerleading (todo ano abrem vagas pra entrar
no time hein).

https://www.instagram.com/sealandcheer/


Esse manual não foi feito sozinho! Quero agradecer a todos
que compartilharam suas histórias e vivências, em especial à
professora Raimunda, que me apoiou desde a primeira edição!

A maior parte das informações encontradas neste manual
foram tiradas dos próprios sites e redes socias.

Espero que tenham gostado! Indiquem pros amigos!

Esse manual foi feito pra ajudar os alunos do INF que
necessitam de orientação. Espero receber muitos feedbacks e
ideias novas pra melhorá-lo e torná-lo cada vez mais
completo e auxiliar os próximos calouros!

Se quiser entrar em contato comigo, meu insta é: @igordtca 




