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Programação da Semana de Recepção dos Calouros – EEFERP/2021. 

Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a programação para a 

semana de Recepção dos Calouros da EEFERP/2021. 

Diante do desafio de realizarmos a recepção aos nossos calouros de forma 

totalmente remota, entendemos que, neste ano, o engajamento de nossos alunos 

veteranos será ainda mais importante do que nos anos anteriores em função de todos 

os desafios impostos pela pandemia que enfrentamos há exatamente um ano. Neste 

sentido, nossos esforços se concentraram, num primeiro momento, em motivar nossos 

alunos a participar ativamente tanto da elaboração como da execução da Semana de 

Recepção. 

Para tal, realizamos diversas reuniões com as entidades representativas de 

nossos alunos, dos quais destacamos: Centro Acadêmico Sócrates Brasileiro, 

Associação Atlética Acadêmica Valdir Barbanti, Empresa Jr. EEFERP e Movimento 

Coletivo Negro EEFERP que, junto com a Comissão de Recepção aos Calouros 

elaborou uma programação que torna nossos alunos protagonistas em um processo 

de acolhimento aos novos alunos. 

Acredita-se importante ressaltar também que, frente ao desafio de se organizar 

uma recepção totalmente remota, encontramos um apoio fundamental com a parceria 

firmada com o grupo Gaming Club que está auxiliando a Comissão de Recepção com 

a tecnologia para que a integração entre os alunos possa combinar informação e 

interação ao mesmo tempo entre todos. 

Além do desafio de organizar esta recepção em tempos tão difíceis, também 

encontramos outro desafio que diz respeito a divulgação da lista do SiSU que será 

disponibilizada, em princípio, a partir do dia 13/04. Por este motivo, algumas atividades 

que ocorreriam, tradicionalmente, no primeiro dia (12/04) como o discurso de boas 

vindas dado pela direção do curso e as apresentações das diferentes comissões, irão 

ocorrer a partir do dia 14/04, onde se espera poder contar com a presença de todos os 

alunos ingressantes. 

Outro ponto importante a ser destacado é que os alunos do Centro Acadêmico 

já estão em contato com os alunos ingressantes para orientações prévias, como a 

realização da matrícula de forma totalmente online num sistema de “apadrinhamento” 

a fim de reforçar o sentimento de pertencimento a EEFERP. 
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Ao longo da semana de recepção também haverá uma campanha de doações 

de itens básicos de alimentação, produtos de higiene e limpeza e máscaras em 

parceria com a organização – Rede de Solidariedade: RP contra o Coronavírus. 

 

Segue abaixo a programação ao longo da semana de 12 a 16 de abril: 

Segunda-feira 

(12/04/21) 

Terça-feira 

(13/04/21) 

Quarta-feira 

(14/04/21) 

Quinta-feira 

(15/04/21) 

Sexta-feira 

(16/04/21) 

9h – Recepção 

dos calouros na 

plataforma Discord 

e integração com 

jogos educativos e 

salas de bate-

papo 

 

11h-11h30 – 
Palestra 

Segurança no 
Campus 

(Doações) 

9h – Palestra 

Hemocentro 

 

9h30 – Palestra 

USP Recicla 

 

10h- CEFER 

 

10h30 – 

Integração 

(Doações) 

14h – 

Apresentação 

Diretor 

 

14h30 – 

Apresentação 

Graduação – 10 a 

15 min. 

Apresentação dos 

alunos (10min): 

- Extensão; 

- Pesquisa; 

- Intercâmbio; 

- Pós-Graduação 

(Doações) 

9h – Aula Magna: 

. Alunos formados 

(20 a 30min); 

. Depoimentos de 

alunos da Educa 

dois a três alunos 

(10min); 

30min – perguntas 

(Formato mesa-

redonda). 

 

10h30 – 

Integração 

(Doações) 

9h – Apresentação 

EEFERP (vídeo 

institucional); 

Entidades: 

- Atlética; 

- Centro 

Acadêmico; 

- Coletivo Negro 

da EEFERP. 

 

Intervalo – (10min) 

- Educa Jr 

- Professores da 

Educa; 

Integração 

Encerramento. 

 

Nesta recepção, como dito anteriormente, a participação dos alunos será 

intensa a partir do dia 14/04 com os depoimentos de alunos envolvidos em projetos de 

ensino, extensão, pesquisa, intercâmbio e pós-graduação. No dia 15/04 com a aula 

Magna, proferida por ex-alunos com destaque no mundo do trabalho e em seguida 

com depoimentos de alunos com diferentes expectativas sobre o curso. 

Finalizando a Semana de Recepção haverá a apresentação das diferentes 

entidades de alunos da EEFERP e dos nossos professores. 

As integrações serão realizadas por meio de jogos que estimulam a interação 

dos alunos, aliados a informação sobre a unidade e sobre a instituição, tudo orientado 

pelos alunos que compõem o grupo Gaming Club do Campus Ribeirão Preto que tem 

ampla experiência no uso de games voltados à Educação no Ensino Superior. 
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