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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA 

CAMPUS DOM PEDRITO  

DIRETORIO ACADÊMICO WILSON VALENTE DA COSTA NETO 

CURSO DE BACHARELADO EM ENOLOGIA 

 

Boa tarde a Todos; 

 

1 - Estou repassando link sobre as inscrições de iniciação cientifica: 

 

http://www.unipampa.edu.br/portal/noticias/2375-inscricoes-para-o-programa-

jovens-talentos-para-a-ciencia-vao-ate-dia-23-de-marco 

 

2 - Repasso também o link das Reitorias para conhecimento dos Calouros : 

 

http://www.unipampa.edu.br/portal/noticias/2060 

 

E o link do Curso: 

 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/enologia/ 

 

3 - Aproveito para já verificarmos uma data para realizarmos a 2ª Semana 

Acadêmica do Curso de Enologia, 

Solicito aos representantes de turma que procurem o Diretório Acadêmico junto 

ao Coordenador do Curso para verificarmos as possíveis datas; 

 

4 - Venho informar também que estamos entrando com contato com a Reitoria 

- PRAEC - Pro Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários para nos 

autorizar a confeccionar as Carteiras de Identificadão Individual dos 

Acadêmicos do Curso , esta terá validade para todos período do curso a partir 

do momento do Ingresso do Acadêmico - assim que recebermos o molde da 

empresa estaremos apresentando em sala de aula o material. 

 

5 - E reforço que estamos em período de trote solidário -  

Estamos aceitando doação dos Seguintes Matérias : 

 

- Material de Higiene ; 

-Brinquedo ; 

- Alimentos Não Perecíveis; 

 

Estes devem ser colocados no Hall de Entrada do Prédio , 
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6 - A possível data para realização da Calourada (Confraternização dos 

Calouros) esta prevista para 07 de Abril, tendo em vista que os próximos finais 

de Semana já têm Eventos previstos para serem realizados, tais como 

Formatura da turma de Zootécnia; no Próximo Final de Semana Festa dos 

Bixos (Organizada pela Comissão de Formatura dos Veteranos do Curso de 

Enologia), deixando assim o ultimo final de semana do dia 31 - sendo final de 

mês, não fica viável gerar gastos; esperamos a compreensão de todos e que 

faremos uma boa confraternização para os alunos calouros e também para a 

integração com a turma de veteranos e professores. 

 

 

----- NOTA ----- 

 

Agradeço a todos os Veteranos pela dedicação e também pelo apoio durante a 

realização do 1º Enotrote, aos Calouros / alunos do 1º Semestre do Curso de 

Enologia damos as boas vindas, tendo a certeza de que nosso curso tem muito 

a crescer e nós seremos os principais propulsores nesta caminhada,  

Agradecemos a Comissão de Trote pelo controle e responsabilidades que 

foram adequadamente usadas durante todo o período em que as 

atividades  que foram sendo executadas. 

 

Desejo a todos um ótimo final de semana; 

 

Respeitosamente; 

 

 


