
UNIVERSIDADE 
 

 

 CONVITE PARA VISITAÇÃO AO CAMPUS DE SÃO LOURENÇO DO SUL

 

No ano em que a FURG comemora seu primeiro cinqüentenário, temos a 

alegria de convidar para participar de mais uma atividade 

aniversário. 

A visitação ao campus de São Lourenço do Sul acontecerá no dia 

junho, terça-feira, e seguirá o roteiro abaixo:

8:00 - Saída do Campus Carreiros 

10:00 - Chegada em SLS  

10:00 às 11:45 - Tour pelo Campus

11:45 às 12:15 - Tour pela cidade de SLS

12:15 às 14:00 - Almoço por adesão (R$37,00) (Entrada: Salsichão e pão assados. 

Prato Principal: galeto assado, feijoada, massa, saladas variadas de legumes e 

verduras e sobremesa. Sobremesas: sagu, pudim e arroz doce. Be

refrigerante já incluídos no valor.)

14:00 às 15:00 - Visita guiada ao casarão que pertenceu a Dona Ana Gonçalves (Ana 

é irmã de Bento Gonçalves, conhecido como a Casa das Sete Mulheres.)

15:00 - Retorno para RG 

17:00 – Chegada no campus carr

Os interessados deverão se inscrever na página da PROGEP no link: 

https://progep.furg.br/bin/curso/index.php?id_curso=280

Data de inscrição: 31/05/19 á 05/06/2019. 

Quaisquer dúvidas, entrar em contato com a CPOSS pelo e

mail:progep.nposs@furg.br

Contamos com sua participação,

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

CONVITE PARA VISITAÇÃO AO CAMPUS DE SÃO LOURENÇO DO SUL

No ano em que a FURG comemora seu primeiro cinqüentenário, temos a 

alegria de convidar para participar de mais uma atividade comemorativa ao seu 

A visitação ao campus de São Lourenço do Sul acontecerá no dia 

, e seguirá o roteiro abaixo: 

Saída do Campus Carreiros - PROGEP 

 

Tour pelo Campus 

Tour pela cidade de SLS 

Almoço por adesão (R$37,00) (Entrada: Salsichão e pão assados. 

Prato Principal: galeto assado, feijoada, massa, saladas variadas de legumes e 

verduras e sobremesa. Sobremesas: sagu, pudim e arroz doce. Be

refrigerante já incluídos no valor.) 

Visita guiada ao casarão que pertenceu a Dona Ana Gonçalves (Ana 

é irmã de Bento Gonçalves, conhecido como a Casa das Sete Mulheres.)

Chegada no campus carreiros - PROGEP 

Os interessados deverão se inscrever na página da PROGEP no link: 

https://progep.furg.br/bin/curso/index.php?id_curso=280 

Data de inscrição: 31/05/19 á 05/06/2019.  

isquer dúvidas, entrar em contato com a CPOSS pelo e

progep.nposs@furg.br 

Contamos com sua participação, 

CLEUZA MARIA SOBRAL DIAS 

Reitora 

FURG 

CONVITE PARA VISITAÇÃO AO CAMPUS DE SÃO LOURENÇO DO SUL 

No ano em que a FURG comemora seu primeiro cinqüentenário, temos a 

comemorativa ao seu 

A visitação ao campus de São Lourenço do Sul acontecerá no dia 11 de 

Almoço por adesão (R$37,00) (Entrada: Salsichão e pão assados. 

Prato Principal: galeto assado, feijoada, massa, saladas variadas de legumes e 

verduras e sobremesa. Sobremesas: sagu, pudim e arroz doce. Bebidas: água e 

Visita guiada ao casarão que pertenceu a Dona Ana Gonçalves (Ana 

é irmã de Bento Gonçalves, conhecido como a Casa das Sete Mulheres.) 

Os interessados deverão se inscrever na página da PROGEP no link: 

isquer dúvidas, entrar em contato com a CPOSS pelo e-


