
NOTA DE ACOLHIDA, BOAS VINDAS E INFORMES

À Comunidade Acadêmica do IH

É com muita alegria e satisfação que a nova gestão do Instituto de Humanidades

da Unilab dá as boas-vindas a todos/as os/as estudantes que estão começando este novo

semestre. Acolhemos com um carinho especial todos e todas que estão ingressando

agora no ensino superior, trazendo consigo tantas expectativas e a coragem de quem,

com muita esperança, começa a realizar seus sonhos. Sejam muito bem-vindos/as e

contem conosco para tornar realidade suas aspirações tão cuidadosamente cultivadas.

Aos/as estudantes internacionais dos países africanos, saibam que a Unilab é sua

segunda casa. Esta universidade é feita por todo/as nós e sua contribuição é muito

importante nessa construção. Às/aos veteranos, que bom tê-lo/as entre nós. Juntos

somos mais fortes. E neste semestre que se inicia seremos ainda mais. O IH está com

nova gestão, que terá um momento presencial em cada sala. Esperamos oferecer o

melhor possível para que todos/as consigam alcançar o máximo sucesso nas suas

trajetórias, mesmo com todos os desafios que nos apresentam. Aos/às professores/as e

servidores/as da Unilab, sigamos juntos/as, construindo o futuro que desejamos e

defendendo os ideais nos quais acreditamos.

Desde o início de setembro deste ano, a Gestão do IH 2022-2026 tem se

empenhado em finalizar a oferta de disciplinas para o semestre de 2022.1. Contudo, um

empecilho tem se colocado entre nós: a falta de salas de aulas disponíveis para alocar

todas as disciplinas. As demandas já foram encaminhadas aos setores responsáveis pela

gestão dos espaços da universidade, PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E

INFRAESTRUTURA (PROADI) E A COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS

OPERACIONAIS (CSO) e, ainda estamos aguardando uma resposta definitiva. Além

disso, foram realizados diálogos com a Reitoria, coordenações e DCE sobre a proposta



de ocupação do Campus de Auroras, inclusive no período noturno, desde que seja

viabilizada as condições necessárias como: segurança, cantina, RU, deslocamento, entre

outros. Diante desse contexto, optamos por adiar o início das aulas das turmas que estão

nesta condição. Esperamos uma resolução o mais breve possível para que possamos dar

prosseguimento ao semestre nas turmas em questão.
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