Nome: Rita Melo
Em que curso entraste? Foi a tua primeira opção?
Estudos Portugueses e Lusófonos. Não, foi a quinta. A primeira opção era
Direito.
O que te levou a optar pela Universidade do Minho?
A proximidade geográfica, por ser a melhor academia em Portugal e também
por influência familiar.
O processo de matriculas pelo qual passaste. O que achaste da organização?
Era muito boa, a fila é que minha nossa senhora! Foram para ai duas horas!
Tirando isso gostei muito.
E da informação fornecida? Sentiste-te apoiado durante o processo?
Sim. Gostei muito, perguntaram pelas nossas aspirações, se gostávamos de
entrar em outras actividades extracurriculares, foi muito engraçado, gostei.
Qual foi a sensação quando te chamaram pela primeira vez caloiro?
Gostei, achei engraçado, mas não me imaginava neste mundo. Ser caloira foi
algo completamente fora.
E a tua primeira praxe, como foi?
A minha primeira praxe fui eu sozinha com sete doutores à minha volta, a
mandarem-me despir, não tem vergonha na cara (sorrisos).
O que pensas da praxe?
Estou a gostar, os meus doutores são muitos fixes!

Agora que já és membro desta ilustre academia, queres deixar uma
mensagem para os teus novos colegas?
Divirtam-se todos, aproveitam o máximo disto, mas não virem papas!

Nome: Anabela Rodrigues
Em que curso entraste? Foi a tua primeira opção?
Estudos Portugueses e Lusófonos. Foi.
O que te levou a optar pela Universidade do Minho?
A maior proximidade geográfica e todo o prestigio da Universidade.
O processo de matriculas pelo qual passaste. O que achaste da organização?
A organização estava boa embora se demorasse um pouco de tempo de
tempo nas filas.
E da informação fornecida? Sentiste-te apoiado durante o processo?
Sim senti-me sempre apoiada e a informação foi muito útil.
Qual foi a sensação quando te chamaram pela primeira vez caloiro?
Um bocadinho de receio porque não sabia bem o que ia acontecer a seguir.
E a tua primeira praxe, como foi?
Tive que andar com um cartaz à procura de caloiros, com a cara toda riscada
e tive de fazer uma saudação ali ao doutor.
Agora que já és membro desta ilustre academia, queres deixar uma
mensagem para os teus novos colegas?
Aproveitem isto ao máximo pois só acontece uma vez na vida.
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