
O que o DCE UFGD vem fazendo..... 
http://dceufgd.blogspot.com/ 

Centro de salas (A, B e C) terá Ar Condicionado e Climatizadores  

Está garantido. 

Centro de Salas (A, B e C) terão Ar condicionado (salas maiores) e Climatizadores (salas menores). 

O uso de climatizadores diminui o custo com energia elétrica. Faz bem a UFGD e ao meio ambiente.  

 

Novo Restaurante Universitário  

O DCE em reunião com o reitor Prof. Damião, solicitou a intervenção da reitoria para verificar a qualidade e quantidade 

do serviço oferecido pelo RU (antigo). 

E também cobramos a posição da reitoria em relação ao término da obra do novo RU. 

A informação nos dita é que até agosto de 2010 o novo RU estará em funcionamento. 

Continuaremos reivindicando. 

Alimentação de qualidade e assistência é permanência dos estudantes na universidade.  

 

Ponto de Carona poderá ser construído!  

O DCE UFGD solicitou a reitoria a construção do Ponto de Carona, após reunião com reitor, ficou acordado de ver as 

possibilidades técnicas da obra. 

Mas, ficou sinalizado que poderá ser realizada. 

Mais Segurança a todos e todas.  

 

Liberado sites de relacionamento (Orkut, facebook, msn, etc)  

O DCE solicitou a UFGD, que liberassem o acesso aos sites de relacionamento (Orkut, Facebook, MSN, etc.) 

Os sites de relacionamento são uma ótima ferramenta de trabalho e estudos para os acadêmicos. Muitos relatam, que 

com esses sites pode-se conversar com pessoas de varias localidades do Brasil e Mundo, para troca de informações 

sobre seus respectivos cursos e seus anseios pessoais de realizarem projetos em outras localidades.  

E também como forma de distrair um pouco. Já que os acadêmicos estudam bastante. 

O DCE solicitou e fomos atendidos. Está liberado o acesso destes sites. 

Caso o computador que esteja não tiver acessando estes sites, entre em contato com a COIN - Coordenadoria de 

Informática.  

 

Internet Wireless para tod@s!!!  

Depois do DCE reivindicar a reitoria, a utilização da internet wireless à todos acadêmicos da UFGD, esta se propôs a 

verificar a disponibilidade. 

Agora, foi confirmado. Todos terão como acessar a internet wireless no campus.  

 

Uso da Piscina (Unidade 2) - LIBERADAAAAAA!!!!!!  

FINALMENTE..... 

Após várias reivindicações do DCE à reitoria da UFGD, está liberado o uso da piscina na unidade 2. 

Desde a construção da piscina na unidade 2, o DCE vem dialogando pra liberação ao uso da piscina, incentivando o uso 

desta na pesquisa, ensino, extensão e "lazer" também. 

Agora é só chegar o verão!!!  

 

Sede do DCE com nova cara!!!  

O sede do DCE UFGD está reformada! 

Primeiramente, foi feito uma pintura interna e feita uma arte por fora! Nosso companheiro "amarelo" realizou a obra de 

arte que está estampada na entrada do DCE. E para criar um ambiente de descanso e divertimento, o DCE está com uma 

"mesa de sinuca" para todos aproveitarem!!! 

Também criamos uma pequena biblioteca, com livros, folders, revistas e várias publicações sobre movimento estudantil 

e temas gerais. Solicitamos a todos e todas que doem materiais para esse "cantinho da leitura". Outra novidade, é a 

criação do "varal de poesias" colocada no DCE, tod@s estão convidados a deixarem suas poesias expostas. 

Incentivar a cultura universitária....sempre. 

 

Celebração Cultural do dia 07 de maio......Um Sucessooooo!! 

Agradecemos a participação de todos e todas nesse evento, e o apoio da COAE e Artes Cênicas para concretizarmos 

esse evento. Parabéns aos Artistas 

BLECK POWER (galera do curso de sistema de informação da ufgd) 

GOLDEN RIVER (galera da ufgd) 

GRUPO SIMBIOSE (galera do curso de artes cênicas da ufgd) 

ALEXANDRE (acadêmico do curso de educação física da ufgd) 

SANTIERRE (acadêmico do curso de história da ufgd) 

 

Já estamos programando o próximo...aguardem. 
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