INFORMAÇÕES RECEPÇÃO DOS CALOUROS PEC-G 2017
A) Período de Matrícula para os Estudantes PEC-G na UFRGS:
Os Calouros PEC-G serão recepcionados na UFRGS no dia 20 de fevereiro de 2017 pela
PROGRAD e demais Pró-Reitorias, Secretarias e Coordenadorias parceiras do Programa, além
das Comissões de Graduação e de Estudantes do PEC-G (veteranos), visando o acolhimento
dos estudantes ingressantes e apresentação das oportunidades que a UFRGS oferece aos seus
alunos.
Neste dia, os estudantes entregarão os documentos, serão vinculados aos cursos e terão a
informação sobre a data da matrícula que deverá ocorrer no período de 21 a 23 de fevereiro,
junto com a matrícula dos demais calouros 2017/1. A programação com o local e respectivos
horários, será disponibilizada na página da PROGRAD, http://www.ufrgs.br/prograd, até a
primeira quinzena de fevereiro.
B) Início das Aulas: O início das aulas que estava previsto para dia 06 de março de 2017
porém, em função da greve e das ocupações, terá que ser prorrogado. Tão logo tenhamos o
novo calendário informaremos à essa Coordenação. O que certamente ocorrerá é que, como o
período de matrícula dos calouros não será alterado, os estudantes PEC-G terão um intervalo
de aproximadamente um mês entre a matrícula e o início das aulas, sem o desenvolvimento de
atividades acadêmicas dos respectivos cursos.
C) Dados do Responsável pelo Programa na IES (cargo, endereço, telefone, e-mail):
Nome: Andréa dos Santos Benites
Cargo: Vice Pró-Reitora de Graduação/ Coordenadora Institucional PEC-G
Endereço: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pró-Reitoria de Graduação,
Av. Paulo Gama, 110 - 7º andar, CEP: 90040-060, Porto Alegre – RS, Brasil
Telefone: 55 51 3308-3413 e 55 51 3308-3027
E-mail: andrea@prograd.ufrgs.br; prograd@prograd.ufrgs.br
D) Dados do Responsável pelo Programa de Português para Estrangeiros ( PPE)
Nome: Gabriela da Silva Bulla
Cargo: Professora de Português como Língua Adicional- Coordenadora do PPE
Endereço: Av. Bento Gonçalves 9500, prédio 43221, setor 2 – Campus do Vale – UFRGS, bairro
Agronomia, Porto Alegre, Rs, Brasil- CEP: 91540-000- Cx postal 15002.
Telefone: 55 5133086690
E-mail PPE: ileppe@ufrgs.br;
E-mail Profa. Gabriela: gsbulla@gmail.com

Site: www.ufrgs.br/ppe
Início das aulas do Português para Estrangeiros: semana de 13 de março de 2017
D) Indicação da Página Eletrônica do Programa na Instituição:
Site: http://www.ufrgs.br/prograd/aluno/aluno-especial

