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1. IDENTIFICAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

A Comissão Organizadora (C.O.) é composta por membros da EEFE-USP, representantes de 

diferentes Comissões: Docente, Discente e Funcionários, com a finalidade de organizar a 

XXIII Semana de Recepção aos Calouros 2021. Houve um esforço coletivo para integrar os 

membros e transformar em ações as reflexões, ideias e informações oriundas das discussões de 

planejamento. As reuniões sempre foram abertas e buscando agregar demais membros desta 

Unidade: funcionários, docentes e estudantes de graduação e pós-graduação. Desse modo, a 

C.O. busca oferecer o acolhimento aos ingressantes, o que possibilitará o sentimento de 

pertencimento à USP e à EEFE, a partir do pleno respeito à Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948). 

 

Para superar os desafios imposto pela pandemia vivida neste ano, a C.O. EEFE conta com a 

representação de todos os grupos estudantis da Unidade; além disto conta com diversos 

estudantes que são também representantes discentes em comissões e conselhos nas diferentes 

instâncias da EEFE, tais como a Congregação, Comissão de Graduação, Núcleo de Direitos 

Humanos EEFE, CTA, entre outros. 

 

Os docentes são representados pelo Professor Doutor Luciano Basso, conforme designado pela 

Comissão de Graduação da EEFE-USP. Os funcionários são compostos pelos membros das 

Relações Institucionais, Comunicação e Biblioteca da EEFE-USP, e os discentes pelos 

estudantes eleitos em assembleia de curso da EEFE-USP, sendo eles: Marcos Kaue Ferreira de 

Queiroz, Nº USP 22116274; Pedro Henrique Rodrigues do Vale, Nº USP 10830606; Camila 

Regis Cavalcanti, NºUSP 11545242, Mateus José Arruda, Nº USP 11782268, Marina Ferraz de 

Toledo Nigosky, Nº USP 11298765, Mariana Rodrigues Scavone, Nº USP 10741103. 

Alémdestes, a Comissão conta ainda com a participação dos estudantes indicados pelas 

entidades: Associação Acadêmica Rui Barbosa (AAARB), Yuri Pittelkow Liegel, Nº USP 

11226677, Centro Acadêmico de Educação Física e Esporte (CAEFE), Júlia Silveira Marante, 

Nº USP, 11781819, EEFEUSP Júnior, Bárbara Teixeira Faria Alves dos Santos, Nº USP 

10741260, e Programa de Educação Tutorial (PET), Andressa Oliveira Lopes, Nº USP 

11277601.  

 

A formação da Comissão Discente partiu da iniciativa dos próprios estudantes e foi  legitimada 

por meio de assembleia geral, em meados de setembro de 2020, assumindo parte da 

responsabilidade de acolher e dar as boas-vindas aos ingressantes da escola. As atividades 

propostas aos novos estudantes foram estruturadas de forma coletiva e respeitosa, considerando 

a nova situação; sendo assim, foram propostas atividades com menor duração, de 

aproximadamente 2hrs por período e 5hrs 30min por dia. Entende-se que tais ações permitem 

preservar a saúde mental dos ingressantes, visando à interação, comunicação e a integração dos 

novos ingressantes com a Unidade EEFE e com toda a USP. 

 

Este ano acrescentamos aos nossos esforços produzir um material online informativo, com 



 

  

informações sobre as entidades estudantis da EEFE, os trajetos dos ônibus USP, aplicativos da 

USP, planta baixa do campus Butantã, planta baixa da EEFE-USP, entidades da EEFE-USP, 

laboratorios da EEFE-USP, entre outras informações essenciais para o ingressante nos 

primeiros meses de contato com a sua graduação. 

 

2. PRINCÍPIOS CONCEITUAIS 

 

Os princípios conceituais da XXIII Semana de Recepção aos Calouros 2021 foram elaborados e 

organizados tendo por base a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), de modo a 

garantir o acolhimento, a inserção e a integração no meio universitário de forma respeitosa e 

harmoniosa. Dessa forma, busca-se o engajamento dos ingressantes como membros 

pertencentes à família EEFE e a toda comunidade USP. 

 

Os princípios conceituais para a elaboração das atividades a serem desenvolvidas na Semana de 

Recepção aos Calouros 2021 estão fundamentados nas Sugestões da Pró Reitoria de Graduação, 

encaminhadas em 09 de fevereiro de 2021, na Portaria GR-3143 de 10 de dezembro de 1998 

(Institucionalizou na USP a Semana de Recepção aos Calouros), na  Portaria GR 3154 de 27 de 

abril de 1999 (Proibiu o trote na USP), na Portaria Pró-G01/99 de 12 de fevereiro de 1999 

(Regulamentou o prêmio “Semana de Recepção aos Calouros), na Lei   nº 13.545 de 20.05.2009 

(Proibiu a compra, venda, fornecimento e consumo de bebidas alcoólicas em qualquer dos 

estabelecimentos de ensino mantidos pela administração estadual) e no Parecer da Procuradoria 

Geral da USP PG.P. 02197/2018 (Resposta aos Questionamentos da Pró-reitoria de Graduação 

sobre a responsabilização dos possíveis atos praticados fora da USP e que estejam inseridos na 

semana de recepção). São eles: 

1. Respeito aos indivíduos e à dignidade humana; 

2. Integração dos ingressantes com a Escola de Educação Física e Esporte; 

3. Integração dos ingressantes com a Universidade São Paulo; 

4. Integração dos ingressantes com a sociedade; 

5. Integração dos ingressantes com os outros alunos da instituição. 

6. Humanismo como valor universitário; 

7. Excelência como valor universitário; 

8. Universalismo como valor universitário; 

9. Solidariedade como valor universitário; 

10. Conscientização social implícita na oportUnidade de estudar em uma 

Universidade pública. 

 

3. OBJETIVOS 

 

A partir das reuniões realizadas pela C.O. foram definidos os objetivos norteadores para 

elaborar as atividades da Semana de Recepção. Esses objetivos foram desenvolvidos a partir do 

tema da Semana de Recepção aos Calouros 2021, sendo ele “A USP transforma, você, 

transforma a USP”. Com isso, os objetivos da Semana de Recepção da EEFE são: 



 

  

 

1 -  Apresentar, de modo remoto, aos ingressantes da EEFE-USP os espaços da 

Universidade que serão utilizados ao longo da vida acadêmica, seja por meio 

remoto ou presencial. 

2 -  Apresentar a EEFE-USP no que diz respeito à sua forma de organização: diretoria, 

departamentos, corpo docente, laboratórios, entidades estudantis, entre outros. 

3 -  Apresentar as diversas possibilidades de atividades acadêmicas, cotidianas e 

culturais  organizadas pela instituição, pelas entidades ou por grupos independentes 

da USP. 

4 -  Promover integração entre os estudantes ingressantes, bem como a integração desse 

grupo  com os demais estudantes da USP. 

5 –  Promover integração entre os estudantes ingressantes, docentes, funcionários da 

Universidade e dos diversos segmentos sociais. 

6 – Promover um sistema de acompanhamento da inserção, convivência, 

aprendizagem e  orientação dos ingressantes ao longo dos primeiros meses de aula.  

7 -  Auxilar e acompanhar a inserção no atual sistema de ensino remoto, de aula e 

atividades, garantindo o acesso à internet e equipamentos necessários para o 

aproveitamento escolar. 

 

4. RECEPÇÃO SEGURA 

 

A comissão entende que é parte essencial de sua tarefa garantir a segurança e o bem-estar dos 

ingressantes durante a semana de recepção. Para alcançar tal objetivo, far-se-á uma campanha 

com os veteranos para orientar, incentivar e assegurar atividades que inibam qualquer postura 

indevida e inapropriada que possa ocorrer na semana de recepção; em conjunto com a 

divulgação do telefone (0800 012 1090) e o e-mail (disquetrote@usp.br) do disque-trote, 

garantindo o direito de participação voluntária dos ingressantes, bem como de seus respectivos 

pais, caso queiram, nas atividades propostas para a semana. 

 

Na recepção segura, cada ingressante será acolhido por um padrinho (veterano ou veterana) 

para abrir as “portas“ desta Unidade, em favor ao pertencimento à EEFE-USP. O 

apadrinhamento dos ingressantes será uma ação realizada entre os veteranos com os 

ingressantes, de modo a apoiarem as inserções no campo universitário e encaminhar 

dificuldades dos novos alunos aos docentes, para que medidas possam ser planejadas para 

auxiliarem no ingresso e acompanhamento acadêmico na Universidade. 

 

A abertura das “portas” da EEFE-USP aos pais consistirá em convidá-los para o primeiro dia de 

recepção (12/04) para acompanharem a aula inaugural,  e assim conhecerem os princípios e a 

organização da XXIII Semana de Recepção, bem como apresentar a oportunidade do diálogo 

constante e sempre  que desejarem junto à instituição. 

 

 



 

  

 

5. MATRÍCULA 

 

Em decorrência do fato de que em 2021 a matrícula será exclusivamente on-line, as atividades 

de recepção aos ingressantes se iniciaram virtualmente a partir de 17 de março de 2021 com a 

divulgação dos aprovados na primeira chamada. Os estudantes veteranos buscaram o contato 

com os aprovados por meio das redes sociais, na tentativa de parabenizar a sua empreitada e a 

conquista de entrar na USP e simultaneamente abrir as portas  da EEFE, enfatizando a assinatura 

“A USP transforma, você, transforma a USP”. A cada divulgação de aprovados nas diversas 

chamadas, o processo de contato via redes sociais será desenvolvido. Parte crucial deste contato 

inicial é também acolher e tranquilizar os ingressantes sobres os novos desafios de iniciarem a 

graduação de modo remoto, familarizando os ingressantes com as diferenças entre cada um dos 

sistemas adotados. 

 

De modo mais particular, a C.O. pretende, ainda, entrar em contato com os ingressantes via e-

mail após a matrícula online, por meio de uma carta de boas-vindas, convidando os 

futuros estudantes e pais para as atividades da Recepção, a partir do dia 12/04/2021, a fim de 

auxiliar na inserção no ambiente universitário, bem como possibilitar aos pais essa 

aproximação da vida acadêmica e da Universidade. 

 

6. CRONOGRAMA DA SEMANA DE 12 a 16/04/2021 

Ponderando as sugestões da Pró-Reitoira de Gradução, encaminahdas em 09 de fevereiro de 

2021 e analisando as atuais condições, a C.O. concluiu que são necessárias atividades que 

possam ocorrer em menor tempo e com maior espaçamento entre elas. 

 

Segue abaixo o cronograma das atividades da semana de recepção: 

 



 

  

 

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS NA SEMANA DE  RECEPÇÃO 2021 

 

Seguindo os princípios conceituais e os objetivos descritos nos tópicos 2 e 3, as atividades 

propostas para a Semana de Recepção aos Calouros 2021 foram elaboradas a partir da 

assinatura divulgada pela Pró-Reitoria de Graduação “ A USP transforma, você, transforma 

a USP.”. Ao longo da semana, os ingressantes entrarão em contato com atividades 

institucionais de modo a possibilitar o convívio com as diversas instâncias e setores que 

permeiam a vida estudantil durante o período de graduação. Assim, essas atividades incluirão a 

aproximação com o corpo docente, corpo discente, funcionários, grupo gestor da instituição e 

sociedade civil. Serão oferecidas, também, aulas Magnas com temas pertinentes ao currículo e à 

formação profissional. Assim, entende-se que, ao longo da semana, todas as atividades serão 

desenvolvidas com a finalidade de integração à vida universitária, ao mundo acadêmico 

(ensino, pesquisa e extensão) e à futura atuação profissional, haja vista que tudo acontece de 

forma integral no cotidiano do ensino superior. As atividades serão todas desenvolvidas por 

plataformas de videoconferência (Google Meet), com os links previamente anunciados por 

diferentes plataformas de rede social.   

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES1 

Atividades do dia 12/04/2021 

1. ABERTURA DA SEMANA*: Apresentação da direção da EEFE, Comissão da XXIII 

Semana de                    Recepção aos Calouros 2021, comissão de graduação e coordenadores dos Cursos. 

Descrição: Abertura das atividades da Semana de Recepção aos Calouros com o Diretor, 

                                                      
1 As atividades assinaladas com* ou **, estarão disponíveis também para serem acessadas de forma 

assíncrona. 



 

  

Coordenadores dos cursos, Presidente da Comissão de Graduação e Entidades estudantis. O 

intuito é apresentar aos estudantes ingressantes os dirigentes da Unidade e explicar a 

organização e  estrutura da Escola.  

Organização: C.O. e comissão docente. 

  

2. APRESENTAÇÃO DOS CALOUROS E MONTAGEM DOS TIMES 

Descrição: Nesta atividade, os calouros apresentam-se aos veteranos e aos demais calouros, 

para que possam ser conhecidos e futuramente apadrinhados pelos veteranos, que os 

acompanharão durante a sua vida acadêmica, auxiliando, motivando e orientando, com intuito 

de manter o acolhimento durante os primeiros semestres. Em seguida, os ingressantes serão 

divididos em equipes, para motivá-los a trabalharem em equipe durante o decorrer da semana, 

garantindo assim um nível de ambientação e integração. A divisão dos times será feita de forma 

aleatória, respeitando o princípio de paridade de gênero por equipe, e os alunos serão divididos 

por uma atividade denominada chapéu seletor.  

Organização: C.O. 

 

3. INTERAÇÃO DO TIME 

 Descrição: Ao iniciar o ano letivo os ingressantes tendem a ter dificuldades de se 

relacionarem entre si, com isso, a possibilidade organizar-se em times permite com que cada 

uma das equipes criem laços mais pronfundos. Neste momento os times de aproximadamente 8 

ingressantes e 3 monitores (veteranos) terão 1 hr para se apresentarem/conhecerem; todos serão 

convidados a ligarem suas câmeras para responderem as questões referentes aos desafios entre 

times.  

Organização: C.O. 

 

4. PAPO COM  OS VETERANOS* 

Descrição: Nesta etapa, ingressantes e veteranos se reunirão para dividir impressões e desafios 

para esse período remoto da graduação; os veteranos apresentarão parte do processo para o 

próximo período. Esta atividade torna-se também essencial na integração dos ingressantes com 

os veteranos que vivenciaram a Universidade de forma presencial e remota, replicando a 

excelência da Unidade e da Universidade. 

Organização: C.O., entidades e discentes. 

 

5. APRESENTAÇÃO DO MANUAL DO CALOURO EEFE-USP* 

Descrição: Será realizada uma reunião com todos os ingressantes para apresentar o manual 

preparado para atender e esclarecer os ingressantes sobre o funcionamentos da Universidade e 

da Unidade.  

Organização: C.O. e comissão docente. 

 

6. REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO DIA DA SEMANA DE RECEPÇÃO 

Descrição: Realização de reunião com os veteranos responsáveis por acompanhar os 

ingressantes em suas tarefas diárias: contabilizar presença e incentivar a participação das 



 

  

atividades oferecidas pela Universidade. O objetivo é o compartilhamento das percepções do 

dia e avaliação de mudanças necessárias;   

Organização: C.O. e comissão docente. 

 

Atividades do dia 13/04/2021 

 

1. ESPAÇO INSTITUCIONAL* 

Descrição: Espaço para a instituição (Sugestão: aula magna ou outras oportunidades 

consideradas necessárias para a EEFE-USP). A ser definida com a Direção 

Organização: Comissão Docente. 

 

2. APRESENTAÇÃO DO CAEFE (CENTRO ACADEMICO DE EDUCAÇÃO FISICA 

E ESPORTE - USP)* 

Descrição: Neste espaço, o CAEFE irá se apresentar por meio de apresentação audiovisual, 

identificando seus respectivos membros e mostrando uma breve história do centro acadêmico.   

Organização: CAEFE. 

 

3. CAPSÚLA DO TEMPO  

Descrição: A atividade Cápsula do Tempo consiste em gerar reflexões por parte dos calouros 

acerca de suas ambições futuras, internas e externas à Universidade. As respostas anotadas nas 

cápsulas são entregues aos estudantes na formatura, para que eles possam refletir sobre os 

objetivos alcançados e as mudanças de pensamento com o decorrer da graduação. 

Organização: C.O. e comissão docente 

 

4. JUS - JORNADA UNIVERSITÁRIA DA SAÚDE* 

Descrição: A Jornada Universitária da Saúde (JUS) é um projeto de extensão universitária que 

desde 2007 propõe ações de promoção e educação em saúde em cidades paulistas. A atividade 

da JUS será dividida em duas partes: a primeira será uma apresentação audiovisual sobre o 

projeto e a segunda uma dinâmica de grupo como "quebra gelo", que abordará a ajuda mútua no 

trabalho, além do próprio conceito de saúde. 

Organização: JUS. 

 

5. ATIVIDADES RECREATIVAS  

Descrição: Espaço aberto para que a C.O. possa desenvolver atividades recreativas e 

integrativas entre os ingressantes, podendo também serem atividades informativas, com o 

objetivo de integrar os ingressantes e promover a descontração entre eles. 

Organização: C.O. 

 

6. CINE PIPOCA 

Descrição: Neste espaço, a C.O. organizará uma sessão de filmes e/ou vídeos para assistir 

coletivamente com o objetivo descontração, condensando o sentimento de Familia EEFE. Esta 

atividade é totalmente optativa para os ingressantes. 



 

  

Organização: C.O. 

 

Atividades do dia 14/04/2021 

1. TOUR USP*. 

Descrição: Reprodução de vídeo apresentando espaços que os ingressantes frequentarão 

durante o seu período de graduação na USP, inclusive os institutos frequentados no primeiro 

semestre.  

Organização: C.O. 

 

2. TOUR EEFE-USP* 

Descrição: Apresentar a Unidade (preferencialmente de forma síncrona, se assim for possível) 

e espaços futuramente utilizados no período da graduação e/ou espaços de lazer. Caso não 

possa ser presencial, será feito o tour por meio de videoconferência para todos; 

Organização: C.O. 

 

 

3.  EEFUSP JR.* 

Descrição: Espaço aberto para que a Empresa Júnior se apresente, explicando o seu 

funcionamento e sua função no ambiente acadêmico, a partir de atividades por eles propostas.  

Organização: Membros da EEFEUSP JR. 

 

4.  MOSTRA DE OPORTUNIDADES EEFE* 

Descrição: Apresentação de relatos de veteranos, com a visualização das possibilidades de 

desenvolvimento na carreira, de pesquisa e aplicação do conteúdo ensinado na graduação. 

Ainda, serão apresentadas as distintas formas de bolsa que a USP pode oferecer, desde os 

auxílios à moradia, cultura e extensão universitária e bolsas de pesquisa. As falas serão 

administradas tanto pelo corpo discente quanto pelos docentes. 

Organização: C.O. e comissão docente. 

 

5. APRESENTAÇÃO DA ALCATÉIA*  

Descrição: Espaço reservado para apresentação da bateria da EEFE-USP. 

Organização: Alcatéia. 

 

6. REUNIÃO DE C.O. e AVALIAÇÃO DA SEMANA 

Descrição: Para avaliar e reorganizar os últimos dias de recepção, a reunião ocorrerá com toda 

a equipe da C.O. 

Organização: C.O.  

 

Atividades do dia 15/04/2021 

 

1.  ESPAÇO INSTITUCIONAL*  



 

  

Descrição: Espaço para a instituição. (Sugestão: APRESENTAÇÃO DA BIBLIOTECA ou 

outras oportunidades consideradas necessárias para a EEFE-USP). A ser definida com a 

Direção  

Organização: Comissões discente e docente. 

 

2. APRESENTAÇÃO DA AAARB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADEMICA RUY 

BARBOSA* 

Descrição: Espaço aberto para a Associação Atlética Acadêmica Ruy Barbosa (AAARB) se 

apresentar a partir de atividades de sua preferência. 

Organização:  AAARB 

 

3. APRESENTAÇÃO DO PET (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL)* 

Descrição: Apresentação do PET. Programa de Educação Tutorial desenvolvido por estudantes 

com tutoria de um docente. Desenvolve atividades orientadas pelo princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Será feita uma apresentação da entidade, 

funcionamento e depoimento de bolsistas do programa, dentre outros esclarecimentos. 

Organização: Menbros do PET 

 

4. ATIVIDADES RECREATIVAS E INTEGRATIVAS 

Descrição: Este horário será utilizado para atividades integrativas e recreativas, com intuito de 

descontrair os ingressantes 

Organização: C.O. 

 

Atividades do dia 16/04/2021 

 

1. DEBATE: A FUNÇÃO DA EDUCAÇÃO FISICA E DO ESPORTE NO 

DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE* 

Descrição: Promover um debate acerca do potencial agregador que a Educação Física e o 

Esporte desempenham no desenvolvimento da sociedade. O esporte e o exercício físico têm 

como meio agregar os indivíduos e auxiliar na superação de dificuldades, com papel voltado 

para a aptidão física, saúde e qualidade de vida. Com o intuito de refletir sobre o espaço de 

todos no esporte, o debate ocorrerá estimulando os ingressantes a perguntarem e discutirem 

sobre os   tópicos levantados pelos debatedores.  

Organização: C.O. representação discente, comissão docente e convidados. 

 

2. PAPO DOS INGRESSANTES 

Descrição: Esse momento da semana foi reservado para que os ingressantes possam trocar 

livres ideias sobre o que é ser um estudante USP, questionando o funcionamento da Unidade e 

da graduação, e fazendo trocas sobre as expectativas e avaliações sobre a semana de recepção. 

Organização: C.O. e comissão docente. 

 

3. QUIZ DA SEMANA* 



 

  

Descrição: Atividade realizada com perguntas sobre a semana de recepção, informações que 

serão essenciais para a vida acadêmica, informações sobre a EEFE e toda a Universidade aos 

ingressantes durante a extensão da semana. A atividade será oferecida com o objetivo de 

fixação das informações recebidas ao longo da semana de forma lúdica. 

Organização: C.O. 

 

4. CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO, PREMIAÇÃO DAS EQUIPES E 

APADRINHAMENTO 

Descrição: Atividade é destinada a comemorar os resultados obtidos pelas equipes durante a 

semana. Após a divisão das equipes, cada uma delas recebe uma lista de tarefas a serem 

realizadas no decorrer da semana, tarefas essas que estimulam os alunos a conhecerem o 

campus, os colegas de equipe, os colegas de outras equipes, a praticarem atos solidários como 

arrecadação de brinquedos, roupas e alimentos. Essas tarefas constituem a “Caçada da lista”. As 

pontuações variam de 10 a 1000 pontos, de acordo com a dificuldade da tarefa executada. O 

valor da tarefa aumenta quando ela está vinculada ao tema da semana de recepção. 

Considerando o aumento da quantidade de cotistas ingressando na Universidade, julgamos 

necessário que um veterano, alguém mais experiente e que pode auxiliar os calouros e   calouras 

no que precisarem, apadrinhe os novos alunos. A ideia é que cada veterano tenha, no máximo, 

cinco calouros para ajudar durante o ano. 

Organização: C.O. e discentes. 


