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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: O Projeto Calouro Humano que será desenvolvido pela Coordenação do Curso de Gestão da
Informação, que ﬁca no Centro de Artes e Comunicação da UFPE, tem por objetivo desenvolver uma
plataforma para facilitar a integração de novos alunos ao contexto do ensino superior. Para tanto,
desenvolverá a plataforma que poderá ser acessada por meio de uma página web ou pelo aplicativo que
serão criados para realizar o 'match' entre alunos egressos e calouros. Para os egressos será fornecida
orientação por meio da realização de cursos de mentoria, bem como acompanhamento ao longo do
processo com os mentorados. Para os calouros será oferecido o apadrinhamento que utilizará técnicas
de mentoria aplicadas pelos egressos do próprio curso. Para os alunos que se engajarem na modelagem
do projeto será oferecida a oportunidade de desenvolverem a plataforma, acompanhando desde a
ideação até a fase de testes e feedback dos usuários. Bem como participar do desenvolvimento dos
cursos de mentoria e acompanhar a aplicação da técnica nos calouros. Assim, espera-se como
resultado além do desenvolvimento do site, do app e da plataforma, trazer os alunos egressos de volta
à IES para contribuírem com a formação dos estudantes, criando conexões relevantes que contribuam
com a formação de todos. O projeto é coordenado pela coordenação do curso de Gestão da Informação,
contando com os membros do Diretório Acadêmico como executores da ação que conectará calouros,
veteranos e trará de volta ao curso os egressos.

