COMO
FUNCIONA?
A "Aula da Saudade" nada mais é do que uma reunião, feita dentro do Campus, no
antigo ambiente da turma. Vocês, alumni, poderão fazer uma retrospectiva do
seu tempo de universitário, homenagear professores e funcionários especiais,
rever vídeos e fotos, falar sobre como está sendo sua trajetória profissional e,
claro, relembrar momentos.
Não se trata de um evento formal, mas uma reunião entre amigos, professores e
membros do curso, para reforçar vínculos.
O evento será organizado por um representante de turma junto com a assessoria
da Comunidade Alumni. Gostou?

QUEM PARTICIPA?
Turmas de formados dos cursos de graduação da Univali.
Acompanhantes também são permitidos (especificar no agendamento).

DATAS

Durante o período letivo, exceto nos meses de fevereiro,
julho, agosto e dezembro.

HORÁRIOS

Períodos matutinos, vespertinos e noturnos (dependendo da
disponibilidade de sala).

LOCAIS

Nos campi da Univali, em blocos onde ocorriam as aulas da turma.

AGENDAMENTOS

O agendamento deverá ser feito no site da Comunidade
Alumni, na seção Encontros de Turma. Os interessados
em reunir sua turma deverão preencher um formulário
como "representante de turma" e indicar informações
para realização do evento, como: data, local, horário, e
seus contatos. O evento só será realizado com mínimo
de 8 participantes.

PROGRAMAÇÃO
VISUAL / MATERIAIS
UTILIZADOS
Utilização de data show e som da sala.
Na ocasião, a turma está autorizada a promover coquetel* e a Univali poderá ceder
o espaço (anexo à sala) e mesas.
A Univali também poderá oferecer atração musical desde que agendado com no
mínimo 15 dias de antecedência, para agendamento de atração com a Seção de
Arte e Cultura da Universidade**

CONVITES
É de responsabilidade do representante de turma convidar os participantes para a
"Aula da Saudade"***. No site da Comunidade Alumni será possível fazer download
de modelos de convite para que os alumni organizadores da aula enviem aos seus
colegas.

PROCEDIMENTOS
A equipe da Comunidade Alumni acolherá o agendamento e fará o contato com o
curso para reserva de sala. Em contato com o aluno representante da turma serão
combinadas as atividades e a possível realização de um coquetel, que ficará sob
responsabilidade da turma.
No dia do evento uma representante da comunicação e um representante do curso
estarão presente para fazer a acolhida da turma. Também serão feitos registros
fotográficos.

#EVENTO
SUGESTÃO DE PROGRAMAÇÃO
(pode ser alterada junto com o organizador da turma)

Acolhida do coordenador ou membro do curso
Fala do organizador do evento
Momento de falas individuais
Momento para ver vídeos e fotos
Homenagem ao professor
Aula (opcional)
Coquetel (opcional)

* O coquetel, no evento, é opcional, e sua organização, bem como os custos, será de responsabilidade da turma.
** Sujeito a disponibilidade dos artistas da Seção de arte e cultura.
*** O convite para "Aula da Saudade" deverá ser feito pelo representante de turma. A Univali também não se
responsabiliza por custos de transporte e hospedagem dos egressos vindos de outras cidades e estados.
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