
FESTA DA BICICLETA

SEMANA DE ACOLHIMENTO - ANO LECTIVO 2009/2010
21 E 22 SETEMBRO 2009

A Universidade de Aveiro quer,  nestes dias,  promover a integração dos novos 
alunos na universidade e nos respectivos cursos, facilitando a transição para esta 
nova etapa das suas vidas.
Informações  importantes  sobre  o  funcionamento  da  universidade,  o  campus 
universitário, o curso e o contacto com alunos e docentes dos Departamentos 
são algumas das actividades que são propostas… 
Neste  âmbito,  a  Câmara  Municipal  de  Aveiro,  através  do  seu  Gabinete  de 
Mobilidade e do seu projecto “LifeCycle”, associou-se às inciativas que compõe a 
Semana de Acolhimento (Recepção ao Caloiro).
De forma a sensibilizar, a motivar e a consciencializar para os benefícios do uso 
da bicicleta no quotidiano de todos os cidadão, a Autarquia e a Universidade vão 
promover a “Festa da Bicicleta”.

PROGRAMA DA SEMANA

Dias 21 e 22 de Setembro

Dia 21

9h30 – Stand da campanha ‘Lifecycle - um curso com pedalada’ promovida pela 
Universidade de Aveiro e pela Câmara Municipal de Aveiro

10h00 - Sessão de boas-vindas pela Exma Srª Reitora, Profª Doutora Maria Helena 
Nazaré 
Pavilhão Aristides Hall

11h00 - Visita guiada pelo campus universitário 

11h00 -17h00 – Campanha ‘Lifecycle - um curso com pedalada’ promovida pela 
Universidade  de  Aveiro  e  pela  Câmara  Municipal  de  Aveiro  (na  Casa  do 
Estudante)

12h00 - Almoço na Cantina do Crasto, oferecido pela Reitoria

14h00  -  Vamos  levar-te  a  conhecer  a  Casa  do  Estudante  e  o  Complexo 
Pedagógico. 

Actividades da Campanha ‘Lifecycle - um curso com pedalada’ 
Inscrição para passeio de bicicleta na cidade no dia 22 (às 16:30)

 
Dia 22

www.lifecycleaveiro.blogspot.com



9h00 - Junta-te aos teus colegas em frente ao edifício da Reitoria

9h00 – 16h30 – ‘Festa da bicicleta’ em frente à Reitoria (venda de bicicletas | 
mostra de inovações tecnológicas associadas à bicicleta) 

10h00 - Vais conhecer alguns dos serviços que irás utilizar ao longo da tua vida 
académica  (Biblioteca,  Centro  de  Informática  e  Comunicações,  Serviços 
Académicos, GAGI (PACO- secretaria virtual), e-Learning (ensino à distância na 
Internet),  Acção  Social  (alimentação,  alojamento,  bolsas,  cultura,  desporto, 
livraria, papelaria, saúde), o Gabinete Pedagógico (aconselhamento pedagógico e 
pessoal). 
Em seguida,  e  porque queremos os nossos estudantes bem informados,  bem 
formados e muito motivados, convidámos dois oradores que irão falar sobre: (…)
Pavilhão Aristides Hall 

12h00 - Almoço “caloiro” no Restaurante do Crasto 

13h00 - 15h00 - Stand de divulgação junto à reitoria 

15h00 - Visita aos departamentos: conhece os teus professores, as pessoas que 
te vão orientar, as salas de aula, os laboratórios, as zonas de convívio …

16h30 –  Passeio  de  Bicicleta  pela  cidade  de  Aveiro  no  âmbito  da Campanha 
‘Lifecycle - um curso com pedalada’ (sujeito a inscrição prévia)

Animação cultural
Também  vais  ter  oportunidade  de  ver  ao  vivo  e  de  participar  em  algumas 
actividades culturais e desportivas, promovidas pela Associação Académica da 
UA, que decorrerão na Alameda da Universidade.

www.lifecycleaveiro.blogspot.com


