Veteranos de volta às aulas nesta segunda-feira, na Unimontes
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Nesta segunda-feira (4/2), após o período de férias, foram retomadas as atividades
acadêmicas de diversas turmas na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

Conforme a Secretaria Geral, o início das aulas é para 13 cursos de graduação que estão
abrindo o calendário correspondente ao 2º semestre letivo de 2018 e, ainda, para as turmas
que ainda têm atividades pendentes do semestre anterior. Estes terão de cumprir as aulas até
14 de fevereiro para fechamento das atividades ainda do 1º semestre letivo de 2018.

Nesta manhã, houve a recepção aos acadêmicos de Medicina, em atividade organizada pelo
Centro Acadêmico (CA), com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, por intermédio da
Assessoria de Projetos Especiais e da Coordenadoria de Apoio ao Estudante (CAE).

Durante o evento, os alunos curso médico receberam as boas-vindas, com orientação sobre a
estrutura e os serviços oferecidos pela universidade. Também foram informados sobre as
atividades extensionistas da instituição. Nesta terça-feira (5/1), será realizado encontro
semelhante com os calouros do curso de Enfermagem.

Ao longo de fevereiro e março, serão desenvolvidas na universidade uma série de atividades
culturais, recreativas e sociais para os novos alunos da instituição, que iniciarão as aulas em
11 de março. Trata-se da 1ª Unicalourada/2019. Dentro da programação, está prevista
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recepção aos calouros por parte da gestão superior da Unimontes, além do “Trote Solidário”,
com ações em serviços sociais e filantrópicos da cidade e região, além de campanhas coletivas
como doação de sangue.
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