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   O Centro Acadêmico de Engenhaia Mecânica da UFG (CAEM)

tem o prazer de te dar as boas vindas nessa importante etapa

de ingresso em nossa universidade. Neste minimanual iremos

facilitar algumas dificuldades que você terá nessas primeiras

semanas.

  O curso de Engenharia Mecânica neste ano de 2020 está

sofrendo grandes alterações, dentre elas a criação do Projeto de

Pós-Graduação, inauguração do novo prédio sede no Campus

Samambaia, se tornando então o primeiro curso da UFG multi

câmpus. Diante disso, o CAEM viu a necessidade de ajudá-lo

nessa etapa de adaptação.

SEJA BEM-VINDO(A)



Representar os alunos perante o Conselho Diretor da Escola

de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) e a

coordenadoria do curso de Engenharia Mecânica;

Promover a qualidade do ensino para a melhor formação

profissional;

Promover a integração entre os estudantes de engenharia

mecânica e aos demais cursos;

Organizar, auxiliar e incentivar promoções de caráter político,

cultural, científico, social e estrutural que visem o

aprimoramento da formação universitária.

   Primeiramente, vamos nos apresentar. O CAEM é uma

entidade de representação dos estudantes de Engenharia

Mecânica da UFG. Segundo nosso estatuto, nossas finalidades

são:

 

        Além disso, esses representantes são eleitos pelos próprios

alunos, e qualquer aluno do curso pode candidatar a sua chapa

e concorrer às eleições anuais.

 

         Para mais informações, acessar: https://caem.emc.ufg.br/

O CAEM



   A primeira grande dificuldade que você irá encontrar será as

localizações ao longo dos dois câmpus, seja tanto para assistir

uma aula quanto para encontrar o Restaurante Universitário,

Biblioteca e vários outros. Dessa maneira, destacamos os locais

mais importantes para vocês conhecerem nessas primeiras

semanas.

MAPAS DOS CÂMPUS



CAMPUS 1 (UNIVERSITÁRIO/COLEMAR NATAL E SILVA)



CAMPUS 2 (SAMAMBAIA)



   Como mostrado nos mapas, possui duas unidades, uma no

Câmpus 1 (Universitário) e no Câmpus 2 (Samambaia). Aqui você

pode fazer 3 refeições: café da manhã, almoço e jantar. Almoço

ou jantar custa 3 reais, café da manhã custa 2 reais. Para

comprar fichas você apenas precisa de seu número de matrícula

e documento com foto, ou utilizar sua carteirinha da biblioteca

no caixa.

     É possível a consulta do cardápio semanal no site da PRAE

(Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis).

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU)



   Nós temos uma em cada câmpus, nela você pode estudar,

com espaços variados tanto para estudo individual quanto

coletivo, alugar livros (com limite de uma semana para

devolução, podendo ser prorrogado mais uma semana caso não

exista reserva prévia de mais alguém), utilizar computadores, e

diversos outros serviços. Lembrando que é necessário fazer a

carteirinha da biblioteca para ter acesso a esses serviços, no

próprio site você consegue fazer a solicitação de sua carteirinha

(https://bc.ufg.br/).

BIBLIOTECA



   Lembre-se que você terá que se deslocar entre câmpus por

pelo menos dois dias por semana, portanto você terá a opção de

utilizar duas linhas de ônibus que fazem o trajeto Universitário –

Samambaia, são elas 302 e 914.

    Outra linha muito usada é a 263, que liga o Campus

Samambaia ao Terminal Praça da Bíblia.

PRINCIPAIS LINHAS DE ÔNIBUS





   A EMC organizará na terça-feira (03/03) a recepção oficial dos

calouros no período das 7:30h às 12:30h no Auditório Biolkino
(Campus Universitário) com palestras diversas para apresentar

entidades e projetos da Escola. 

    A recepção também contará com uma palestra especial com

o tema "Revolução Tecnológica 4.0 - Você está preparado?"

do palestrante formado em Engenharia Elétrica pela UFG.

Durante a graduação ele co-fundou o Núcleo de Robótica Pequi

Mecânico, se tornou coordenador da equipe de futebol de robôs

(categoria IEEE Very Small Size Soccer), também é Doutor em

Ciência da Computação pelo INF-UFG e participou de projetos

como CTO da Synkar Autonomous, Startup Brasileira-Canadense

que desenvolve produtos na área de robótica e veículos

autônomos, sendo o projeto mais notório no Brasil (o robô

autônomo de entregas Ada em conjunto com o iFood).

RECEPÇÃO OFICIAL DOS CALOUROS



    Alexandre (Vice-presidente do CAEM): (62)99172-3176

    Nosso e-mail: ufg.caem@gmail.com
    Nosso Instagram: @camecanicaufg

   Agora você faz parte de nosso curso e é fundamental que

tenha consciência de que para fazê-lo cada vez melhor é

importante sua participação, não somente nas atividades

acadêmicas mas também na conduta diária tanto com

professores e funcionários em geral da UFG, quanto nos locais

por onde anda, por isso, seja educado e cordial. 

  Por fim, esperamos que este minimanual tenha te ajudado

neste início de curso. Não hesite em procurar seus veteranos por

informação, estamos aqui para ajudá-lo. 

    Entre em contato com o CAEM, caso tenha alguma dúvida:

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS


