
DIÁRIO ESTUDANTIL

Olá, jovens! Suave? Adivinha quem voltou? Isso mes-mo, manos e minas, o Diário Estudantil está de volta com mais uma edição cheia de coisas daora pra vocês. 
Mas antes de tudo, vale lembrar que estamos em pleno Outubro Rosa, ação mundial que visa cha-mar a atenção para a importância da realização do diagnóstico precoce do câncer de mama. Lem-brando que o mês de Outubro é muito representa-tivo para a causa, mas é importante que o assunto seja tratado de forma séria durante todos os meses.

Por aqui

Pódio

Seu cotidiano aqui!
Ano 2 - 10ª edição  - De 10 a 17 de outubro de 2017
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Por Natália Bessa

Por Nedson Bernardo

Esta semana a gente foi caçar um desabafo lá pras bandas da 
FT (Faculdade de Tecnologia) e trouxe de lá quase uma decla-
ração de amor da Laís Amorim, estudante do 4º período (acre-
dite se quiser: periodizada) de Engenharia Química, saca só:
“Eu entrei na UFAM faz quase uns 2 anos. Tive aula até na véspe-
ra de Natal, e desde então eu aprendi muita coisa. Minha 
visão do que é realmente a universidade mudou comple-
tamente! Estudando no campus eu tive a oportunidade de 
ter contato com um monte de gente diferente e com opi-
nião diferente também, desde o pessoal da FT até o povo 
do ICHL, e isso abriu muito minha cabeça! Aprendi muito 
sobre a minha área, mas nem se compara o quanto aprendi 
sobre relacionamento e respeito. Tá todo mundo no mesmo 
barco e crescendo todo mundo junto! Sem dúvida a UFAM 
é um lugar show que te permite viver coisas incríveis!”
Tá vendo, gente? Não é brincadeira quando fa-
lam que a UFAM é nosso maior patrimônio! A gen-
te entra pra conseguir conhecimento cientí� -
co, mas aprende também como ser mais humano!

Vocês tão sabendo que a UFAM está 
promovendo a la-cra-do-ra “1ª Sema-
na de Arte, Ciência e Tecnologia da 
UFAM”? Pois é, bonitos, estão. Vai ser 
no � nal do mês,  de 25 a 27 de outubro, 
portanto já vai colocando na agenda aí 
pra num deixar passar batido! O even-
to visa facilitar o acesso a informações 
sobre inovação cientí� ca, e vai ter 
mostras de pesquisas, arte interativa, e 
um bocado de coisa babadeira pra di-
ferentes públicos! Vai ocorrer 
no nosso queridíssimo Cen-
tro de Convivência. Então, 
já � ca atento pra não fazer a 
Gaga nesse evento, galerinha.

Anota aí!

Salveeeee, galera! No topo do pódio desta semana está Renata Silva, do 
curso de Engenharia de Alimentos, da UFAM, que, ao lado de mais qua-
tro estudantes amazonenses, venceu a competição InovathonLogis-
ticsChallenge, promovida pela empresa Scania, em São Paulo. Para-
béns, Renata! Orgulho de� ne o que o nosso país UFAM sente por você!

Por  Rafael Bezerra

Esta semana a gente foi caçar um desabafo lá pras bandas da 
FT (Faculdade de Tecnologia) e trouxe de lá quase uma decla-
ração de amor da Laís Amorim, estudante do 4º período (acre-

Por Nedson Bernardo
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Mais    um encontrinho da AcroYoga no campo da FEFF. 
A moçada se reúne todas as sextas às 16h30. #meditação
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Por Maria Eduarda



Por Rafael Bezerra

Oh loco meu. Cês sabiam que o 
nosso maior patrimônio UFAM 
tem sua própria fazenda? É isso 
aê galera, lá são realizados vários 
experimentos da área de agrá-
rias e biológicas. Além disso, rola 
criação de animais, plantações 
para � ns de pesquisa, trabalhos 
de manejo � orestal e muito mais 
para a evolução do aprendizado 
dos alunos. E ah, dizem que o 
R.U da Fazenda é o mais chiba-
ta de todos! Deu até vontade de 
dá uma passadinha por lá, né?

uÉ? Por Maria Eduarda
Acorda, maninho!

 Ei, mano,já pensou que tudinho nesse mun-
dão de meu Deus é estudado? Até as pedras? Pois 
é, o pessoal da Geologia, além de ganhar todo ano o festival fol-
clórico, estuda a Terra, e aliás não é pedra que se fala! É ROCHA!

Na real, os geólogos estudam o processo de formação e mo-
di� cação da terra (oooh), estudam também aquelas pedri-
nhas do signo que a gente adora usar no pescoço. Nós senti-
mos as energias e eles estudam o processo de formação. Legal, né?

O curso de Geologia foi fundado em 1976 e já formou mais de 200 geólogos. 
Este ano conseguiram nota 4 na avaliação do MEC; os caras não são fracos! 
Eles já estão se preparando para a semana de geologia que vai acontecer este 
mês ainda, disk vai ser um megaevento!E para mostrar o quanto eles AHA-
ZAM, este ano o curso obteve nota máxima no Enade!! Cês tão de parabéns!! 

curso da 

semana

Cê acredita que em mais de 
100 anos de história da UFAM 

foram quatro mudanças de 
nome? Bicho, os maninhos 
adoravam trocar o nome da 

instituição, parece que nunca 
tava bom, eu ein. A primeira foi 
a Escola Univesitária Livre Ma-
náos, depois Universidade de 

Manaus, seguido da UA e agora 
Universidade Federal do Ama-
zonas. E aí, qual você acha que 

é a melhor?

Por Maria Eduarda

Manas, nesta semana o aluno Wheligton Filho, do 6º período de Design, 
me veio lá das bandas da FT pra tirar uma dúvida que eu acho que vai inte-

ressar muitos de vocês aí. Ele quer saber mais informações sobre o que precisa 
pra se inscrever no Pibic (Bolsas de Iniciação Cientí� ca) e até quando é! Além 

do Pibic essa seleção é válida também para bolsas de Paic (Programa de Iniciação 
Cientí� ca). Antes de tentarem se inscrever, � quem atentos que os trabalhos deverão 
ser da área multidisciplinar nos temas: Energias Alternativas, Conservação Hídrica, 
Resíduos Sólidos e Abandono de Animais nos campi da UFAM. É um edital espe-
cial. As inscrições do Pibic das outras áreas ocorre sempre no primeiro semestre 
letivo de cada ano.
Então, vem comigo que eu explico. As submissões podem ser feitas até dia 15 de 
outubro no endereço Propesp (http://propesp.ufam.edu.br/index.php/pesquisa/
portal-lira), e a inscrição deve conter o projeto em formato Word além do formu-
lário de “Detalhamento de Planilha de Pontuação” (relaxa que essa planilha tá no 
link que eu coloquei acima, sem pânico) devidamente preenchido, a indicação se o 
aluno será voluntário ou se vai ser concorrente a bolsa e o Currículo Lattes atuali-
zado do orientador.
E por favor, migos, tem umas coisinhas que o aluno tem que atender: estar com a 
matrícula regular em uma graduação na UFAM ou em outra Instituição de Ensino 
Superior (IES) em Manaus, cadastro atualizado no Portal Lira da UFAM (modo alu-
no), assim como tem que estar ok na Plataforma Lattes do CNPq e no SIGFapeam, 
além de ser indicado por um pesquisador apto a orientar.

Facinho, né? Se tiver alguma dúvida o link acima tira todas de boas. Mas num 
deixa passar, não, maninho. Blz? Por Rafael Bezerra

Qual é?

Editor Geral: Nedson Bernado
Produção Grá� ca: Victoria Moraes
Produtores: Maria Eduarda, Natália Bes-
sa, Nedson Bernardo e Rafael Bezerra
Coordenação: Profª Célia Carvalho

Publicação Semanal dos Alunos do 4º Período do Curso de Relações Públicas
Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) Contato: rp.ufam2016@gmail.
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EXPEDIENTE

¡Hola, chicos! Para vocês lindos que conseguem falar 

em espanhol além do refrão de Paradinha, aí vem uma 

oportunidade para provar pra todos que seu espa-

nhol é Top. Querem saber como? A UFAM é uma das 

sede do CELU (Certi� cado de Espanhol: Lengua y Uso) 

no Brasil, e aplicará o exame na Faculdade de Letras no 

Setor Norte.  Se inscrevam no site www.celu.edu.ar até 

dia 30 de outubro. Num vacila, não, e corre! Hasta luego.


