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Esse é o RU II, que fica bem no
final da famosa "reta" da UFV. 

Eu não sou de
Viçosa, e agora?

O mapa acima representa alguns dos pontos
principais do campus da Universidade Federal
de Viçosa. Como estudantes do COLUNI,
podemos usar muitas dessas instalações,
como os Restaurantes Universitários (RU's) e a
BBT (Biblioteca Central). Assim, é importante
que você saiba se situar no local. 

Onde estou,
Alagoinha?
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Norteie-se, embrião

Essa é a famosa BBT, a biblioteca
central da universidade. Você
provavelmente vai passar muito
tempo nesse prédio, então melhor
saber localizar a fachada.

Esse é o RU I, que fica mais
perto do COLUNI, porém é
sempre mais cheio.

Não se preocupe se você não conhece a
cidade. Na PH Rolfs, avenida que chega
nas quatro pilastras, você encontra
basicamente tudo que precisa!
Papelarias, lanchonetes, restaurantes e
mais. Em geral, você não precisa se
afastar muito da UFV para encontrar o
que procura.



Uma parte muito importante da
experiência de ser colunete são os
eventos! São momentos de interação
fora da sala de aula, mas que agregam
muito à nossa jornada escolar. Para citar
apenas alguns, o grêmio organiza
eventos e projetos tais como o Cine
COLUNI, as Simulações Internas do
COLUNI (SIC's), o Clube Cultural, torneios
de jogos e muito mais. Ah, também
lançamos o jornal O Prisma
periodicamente, para que você fique
sempre por dentro de tudo que rola no
colégio.

Eventos e projetos

Tá achando que acabou?
Escaneie o QR Code para acessar
a versão completa!

Essa foi uma mini versão do Manual de Sobrevivência,
onde colocamos apenas algumas coisinhas
importantes. Agora, convidamos vocês a acessarem a
versão completa do manual, onde falamos tudo sobre o
melhor colégio do mundo e também colocamos várias
dicas para vocês, está imperdível!

Como acessar: abra a câmera do seu celular e aponte
para o Qr code acima. Você será direcionado para o
Manual de Sobrevivência.

Você também pode acessar esse conteúdo através das
redes sociais do grêmio!

@gremiocoluni
gremiocoluni.wixsite.com

Oi embri!
Nós do grêmio estudantil lhes damos
boas vindas ao Melhor Colégio do Mundo,
vulgo CAp-COLUNI! Sabemos que essa
chegada é uma mistura de emoções,
sentimentos e muitas perguntas. Não
tema! Estamos aqui para ajudar vocês.

Pera, o que é o
grêmio?
O grêmio organiza eventos com base nos
desejos e necessidades dos estudantes e
lutamos pelas causas que dizem respeito
aos alunos do COLUNI. Além de sermos
responsáveis por organizar e arrecadar
fundos para os eventos e projetos ligados
aos alunos, também realizamos a
comunicação estudantes-professores-
coordenação-direção.

Tá, e como
funciona o COLUNI?
O colégio de aplicação da universidade
federal de Viçosa, o COLUNI, funciona,
em geral, como uma escola normal.
Temos aulas, trabalhos, atividades e
provas. No entanto, seu diferencial
consiste na interação entre alunos e
professores e também no ambiente
universitário em que este está situado (e
todas as oportunidades que o
acompanham). 

Todos os professores oferecem horários
de atendimento, além de monitorias por
estudantes da gradução em algumas
matérias. Eles estão em regime de
dedicação exclusiva, então não se
acanhe na hora de tirar as dúvidas,
beleza?

Sempre se lembre de ficar ligado no site
do COLUNI! (Coluni.ufv.br) 
Lá você vai encontrar tudo que você
precisa em relação ao colégio: horários
de aula, regimento escolar, calendários,
relatórios de notas, notícias, contatos de
professores e muuuito mais. 

Medidas de
biossegurança
Não podemos nos esquecer de manter as
medidas de biossegurança contra o
COVID-19. 
- Lave sempre as mãos
- Evite lugares com aglomeração 
- Sempre higienize suas compras
- Não leve a mão no rosto caso esteja suja
- Use álcool em gel e máscara

Faça a sua parte! 


