
Unipampa realiza primeira 
festa junina 
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juninas vendidas pe
los próprios alunos da 
instituição. 
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Os alunos músicos 
do curso de Jornalis
mo, que compõem a 
dupla 2Pesos, fizeram 
um show acústico que 
animou a Festa Juni
na. O correio elegante 
e a quadrilha foram 
os momentos mais 
divertidos do Arrasta 
RP, sendo o correio 

Aconteceu na ter
ça-feira (19/06) a pri
meira festa junina da 
Universidade Federal 
do Pampa- Unipam
pa, campus São Bor
ja. O Arrasta RP foi 
realizado pelos aca
dêmicos do terceiro 
semestre do curso de 
Relações Públicas, e 
orientado pelas pro
fessoras Elisa Lübeck 
e Fernanda Sagrilo. O 
mesmo faz parte das 
diversas comemora
ções dos 8 anos de 
fundação do curso na 
universidade. 

O intuito do Arras
ta RP não era apenas 
para integrar os alu
nos, egressos e pro
fessores do curso de 
RP, mas também os 
alunos e professores 
dos demais cursos da 
Unipampa, visto que 
ao longo dos seus 12 
anos, a Universidade 
ainda não havia reali
zado uma comemora
ção junina que envol
vesse a todos. 

para a Festa Junina, elegante a ação com 
durante o Open Pipo- maior envolvimento 
ca foram estourados dos alunos, e a dança 
mais de 2,5kg de mi- da quadrilha a par
lho de pipoca, resul- te que mais alunos e 
tando em mais de 150 professores se envol
saquinhos distribuídos veram. 
gratuitamente, no Hall A Festa Junina foi 
da Unipampa- Cam- bem recebida por to
pus 1, para os acadê- dos, em que muitos 
micos do turno da tar- se caracterizaram 
de e noite. E ainda, foi com roupas juninas 
disponibilizada água inclusive. Ainda trouxe 
quente para aqueles uma movimentação 
que quisessem le- diferente e divertida 
var chimarrão para para a faculdade. Es
acompanhar com a pera-se que a festivi
comida típica junina. dade seja cultivada e 
No momento, ocorreu aprimorada nos pró
também o lançamento ximos anos, para que 
oficial do Correio Ele- assim, todos possam 
gante, uma da_s ações participar, se engajar 
da Festa Junlna. e aproveitar. 

O Arrasta RP ini- A organização do 
ciou no turno da tarde Arrasta RP agradece 
com o término no tur- a todos que ajudaram 
no da noite. Contou para que o evento 
com decoração, mú- ocorresse. Principal
sicas e várias ações mente aos apoiado
que buscaram trazer res: Mais Top Papela
tod9 o clima de uma ria, Minha Loja, Casa 
Festa Junina, assim das Embalagens, e o 
proporcionando a próprio Restaurante 
melhor experiência Universitário da Uni
possível para os parti- pampa. A organização do 

Arrasta RP uma se
mana antes do evento 
oficial, no dia 12/06, 
realizou o Open Pi
poca, um pré-evento 
na própria Unipam
pa. Com a intenção 
de divulgar e iniciar a 
contaaem rearessiva 

cipantes. Alguma das As imagens do 
ações foram os jogos, evento podem ser 
como os de argola, de conferidas na pági
tiro e a pescaria, e o na do Arrasta RP na 
brechó. A praça de ali- rede social Facebook, 
mentação montada ao e também no perfil do 
ar livre, contou com instagram. 
variedades de comi-
das e bebidas típicas 


