
Semana dos Bixos 2021 
11 de março de 2021 

Documento do GFAUD aos envolvidos na Semana dos Bixos.  

 

A Semana dos Bixos é um momento de extrema importância para a trajetória dos 

ingressantes na FAU. Em 2021, ela ocorrerá entre os dias 12 e 16 de abril.  

A logística da Semana dos Bixos é realizada pelo Gê FAUD em parceria com os coletivos, a 

Atletica e a direção da FAU USP.  

Dividimos, então, os assuntos relacionados à Semana dos Bixos em dois grandes grupos:  

1) Produtos 

2) Eventos 

E esclarecemos a seguir o que está decidido até o momento sobre essas questões.  

 

1) Produtos 

a) Kit Bixo - os materiais são comprados pela própria FAU, mas montados pelos 

membros do Gê. Por enquanto, estamos aguardando o pronunciamento do 

dia 26 de março da Reitoria para podermos entrar na faculdade, porque no 

momento todas as atividades no câmpus estão suspensas em razão do 

agravamento mais recente da pandemia. Independentemente de quando ele 

será montado, contamos com: 

i) Materiais do curso (fornecidos pela FAU) 

ii) Manual do Gê (produzido pelo grêmio) 

iii) Manual da Atlética (produzido pela Atlética) 

iv) Brindes dos coletivos (forms  de interesse está circulando até o dia 

12/03)  

(1) Enactus 

(2) FAUUSP Jr 

v) Precisamos da estrutura de todos esses materiais até o dia 26/03, 

para dimensionarmos a viabilidade de FAU/LAME/LPG imprimi-los.  

b) Mural de apresentação t74/t16: em razão da necessidade de maior 

aproximação virtual dos calouros, pensamos em substituir o tradicional 

questionário que circula nos grupos de Whatapp/Facebook para um mural 

conjunto. Nele, os calouros montariam “fichas” apresentando-se, e ele ficaria 

disponível para todos por tempo indeterminado. Estamos pensando na 

plataforma mais adequada para isso (apresentações google, 

https://www.canva.com/ , miro), e aceitamos sugestões.  

 

2) Eventos 

a) Cronograma 

i) Resultados da FUVEST:  

(1) 1ª chamada em 19 de março 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7gvU0KMx1vAYueKz3AyMhrMrg-L9y5tm8nnABa3MW-_D8WQ/viewform
https://www.canva.com/


(2) 2ª chamada em 29 de março 

 

ii) Segunda feira, 12 de abril  

(1) entrega do kit bixo na FAU (esperamos que seja permitido de 

alguma forma a entrega presencial dos materiais, por isso, 

deixamos o dia reservado sem atividades online).  

 

iii) Terça feira, 13 de abril 

(1) de manhã: 

(a) apresentação séria da fau (direção, cg, cocs)  

(b) aula magna (grupo de alunos da t73 está cuidando 

disso) 

(c) apresentação descontraída (gfaud, atletica, pokedéx) 
(i) A tabela/lista pokedéx deve ser sorteada 

anteriormente, e, nesse momento, apenas 

apresentada aos calouros. A ideia seria de os 

calouros interagirem entre si e com seus 

veteranos em salas menores (de até 30 

pessoas). Portanto, sugerimos que a tabela seja 

divulgada em grupos/famílias  que já formariam 

a sala para a pessoa ingressar no período da 

tarde.  

(2) de tarde: 

(a) interação entre as famílias pokedéx (em salas 

pequenas, de até 30 pessoas) 

(i) O Gê gostaria do nome de 1 ou 2 

representantes da atividade pokedéx para 

entrar em contato quando necessário.  

(3) de noite: 

(a) Game night: interação mais descontraída, com jogos 

online, entre os calouros e veteranos. Provavelmente 

na plataforma do discord 

 

iv) Quarta feira, 14 de abril 

(1) de manhã: 

(a) Rodada de palestras com ex alunos : com o objetivo de 

inspirar os alunos com a pluralidade da fau, e como 

eles podem seguir diversos caminhos diferentes. 

(atividade organizada pelo GFAUD).  

(2) de tarde:  



(a) Apresentação dos coletivos da FAU: cinco minutos para 

cada coletivo se apresentar.  

(b) “Como é a fau?” (GFAUD em parceria com o LeroLero) 

 

v) Quinta feira, 15 de abril  

(1) de manhã:  

(a) Período reservado para atividade da Atlética (o Gê 

propõe fazer uma gincana online, ou algo do gênero).  

(2) de tarde:  

(a) Oficinas de trios de coletivos: cada oficina vai durar 1h 

e deve ser realizada pelos trios conjuntamente. 

Gostaríamos que fossem divididas em duas metades de 

30min, para que os alunos possam participar das duas 

oficinas. 

(b) Os trios propostos pelo Gê são:  

1. FAU Social 

2. FAUUSP Jr 

3. ENACTUS 

4. MOVA 

5. Contraste 

6. Equa2021 

7. LeroLero 

8. Caetés 

9. Coletivo Feminista Mayumi Watanabe 

10. Maracás 

11. Malungo 

12. Brutalista 

 

vi) Sexta feira, 16 de abril 

(1) de manhã: 

(a) rolê virtual do centro (atividade organizada pelo 

GFAUD) 

(2) de tarde: 

(a) Conversa bixos com bixos: com a finalidade de fazer 

com que os calouros se conheçam entre si, deixamos 

um espaço para dividi-los em salas menores, rotativas 

e aleatórias, para conversarem de temas diversos. E/ou 

apresentar sua ficha do mural a ser construído. 

(Atividade organizada pelo Gê e veteranos que 

estiverem interessados) 

(3) de noite: 



(a) Game night: interação mais descontraída, com jogos 

online, entre os calouros e veteranos. Provavelmente 

na plataforma do discord 

 

vii) Tabela do Cronograma 

 

 
 

SEMANA DOS BIXOS 

horário 
seg 

(12.04) 
ter (13.04) qua (13.04) qui (14.04) sex (15.04) horário 

10h - 11h  

Apresentação séria 

(direção, cg, cocs) + 

Aula Magna (30’) Rodada de 

palestras com ex 

alunos 

Atividade da 

Atlética 

Rolê virtual do 

Centro 

10h - 11h 

11h - 12h  

Apresentação gfaud 

+ atlética + 

divulgação da 

pokedex 

11h - 12h 

12h - 14h  12h - 14h 

14h - 15h  
Interação entre 

famílias pokedéx 

Apresentação 

dos coletivos da 

FAU 

Oficinas dos 

coletivos (1 e 2) Conversa 

bixos com 

bixos 

14h - 15h 

15h - 16h  Como é a fau? 
Oficinas dos 

coletivos (3 e 4) 
15h - 16h 

16h - 17h      16h - 17h 

17h - 18h      17h - 18h 

18h - 19h  

game night 

  

game night 

18h - 19h 

19h - 20h    19h - 20h 



SEMANA DOS BIXOS

horário seg (12.04) ter (13.04) qua (14.04) qui (15.04) sex (16.04)

8h - 9h entrega do kit bixo

9h - 10h entrega do kit bixo
Apresentação 
Institucional rodada de palestras

apresentação 
coletivos rolê virtual no centro

10h - 11h entrega do kit bixo Aula Magna rodada de palestras
apresentação 
coletivos rolê virtual no centro

11h - 12h entrega do kit bixo

Apresentação gfaud 
+ atlética + 
divulgação da 
pokedex

rodada de palestras
apresentação 
coletivos rolê virtual no centro

12h - 13h almoço almoço almoço almoço almoço

13h - 14h almoço almoço almoço almoço almoço

14h - 15h entrega do kit bixo
interação entre 
famílias Como é a fau?

apresentação 
atlética

apresentação t74 
para t74

15h - 16h entrega do kit bixo
interação entre 
famílias Como é a fau?

apresentação 
atlética

apresentação t74 
para t74

16h - 17h entrega do kit bixo
interação entre 
famílias Como é a fau?

apresentação 
coletivos

apresentação t74 
para t74

17h - 18h entrega do kit bixo
interação entre 
famílias Como é a fau?

apresentação 
coletivos

18h - 19h aula magna design noite de jogos
apresentação 
coletivos noite de jogos

19h - 20h aula magna design noite de jogos noite de jogos

20h - 21h noite de jogos noite de jogos

21h - 22h noite de jogos noite de jogos


