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A Semana de Recepção dos Calouros (SRC) 2021 do Instituto de Relações Internacionais (IRI-USP) 

ocorrerá entre os dias 13 e 16 de abril em formato inteiramente online em razão da pandemia de Covid-

19. Abaixo apresentamos as atividades em cada um dos dias da SRC do IRI-USP. 

DIA 1, 13 de abril 

16:00 – Recepção dos Calouros e Tintaiada 

Plataforma: Miro e Discord 

Descrição da atividade:  livre circulação dos calouros por salas de bate-papo e canais de voz no 

Discord. Juntos, calouros e veteranos, apresentam-se e participam de uma atividade no Miro:  

criação de um mural virtual para pinturas dos nomes dos ingressantes (como um espaço de 

Vivência virtual), simulando a introdução à experiência universitária. 

18:00-19:00 – Jantar 

19:00 – 20:00 – Aula Inaugural (a confirmar) 

Plataforma: Google Meets 

20:00-22:00 – Rodada de Jogos 

Plataforma: Discord 

Descrição da atividade: livre interação pelo Discord, com a realização de várias salas de jogos 

virtuais como meio de integração com os calouros. Os jogos moderados por veteranos serão: 

Among us, Codenames, Gartic, Gartic Phone, SVRN (LOL+Valorant+CS:go), Stopots, Photoroulette e 

Werewolf. 

DIA 2, 14 de abril 

10:00-12:00 – O IRI em uma manhã 

Plataforma: Google Meets 

O objetivo da atividade é dar boas-vindas oficiais aos calouros e apresentar informações básicas 

sobre o IRI, com foco na graduação. A abertura oficial do evento será feita pela diretora do IRI-USP, 

Profa. Janina Onuki. Após o término da mesa de abertura, o presidente da Comissão de Graduação 

(CG) da graduação do IRI-USP, Prof. Felipe Loureiro, falará sobre o bacharelado em Relações 
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Internacionais. Em seguida, professores, funcionários e discentes apresentarão informações 

institucionais aos calouros, notadamente sobre o modo de funcionamento do IRI e da própria 

universidade em geral. O objetivo é garantir que os calouros possam receber, de modo resumido, 

informações úteis para o seu início de sua graduação, entre as quais questões sobre bolsas de 

permanência, intercâmbio, biblioteca, estágio e normas relativas ao curso. Após o evento, será feito 

um pequeno intervalo para que os calouros possam retornar para a aula inaugural.  

12:00-14:00 – Almoço 

14:00-15:30 – Roda Internacional 

Plataforma: Google Meets 

Na chamada “Roda Internacional”, os calouros serão apresentados a diversas possibilidades 

profissionais na área de RI a partir de experiências dos próprios egressos do curso. A atividade será 

composta por quatro segmentos profissionais distintos, a saber: Relações Institucionais, 

Diplomacia, Terceiro Setor, e Organismos Internacionais. Cada uma dessas áreas terá um egresso 

do IRI como representante. A coordenação ainda está trabalhando na lista de egressos que 

participará do evento.  

16:00-18:00 – Feira das Instituições 

Plataforma: Discord 

A chamada “Feira das Instituições” consiste na montagem de stands virtuais pelas instituições 

estudantis do IRI (acadêmicas, recreativas e de extensão) para que as mesmas possam se 

apresentar aos calouros. Cada canal de voz é moderado por uma instituição, enquanto os calouros 

podem circular livremente entre as salas. As instituições que participarão da “Feira” são: Associação 

Atlética Guimarães Rosa, Centro Acadêmico Guimarães Rosa, Empresa RI Júnior, Coletivo Negras e 

Negros do IRI, Núcleo Feminista do IRI, Terço (coletivo LGBT+), Coletivo de Extensão Educar para o 

Mundo, Laboratório de Análise Internacional (LAI), Observatório para a Democracia Mundial 

(ODEC), ABU, ToJeGue, Bajelo, Enactus, USP Debate, e Grupo Turing.  
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18:00-19:00 – Jantar 

19:00-20:00 – Palestra: Dr. Taki Cordas (FM-USP), “Saúde mental em tempos de Covid-19” 

Plataforma: Meets 

20:30-22:00 – Noite com a Bajelo 

Plataforma: Zoom/Meets 

Organizada apenas por integrantes da Bateria Bajelo. Apresentação geral da Bateria (com vídeos de 

performances antigas e depoimentos de integrantes), discutindo a importância da bateria na 

construção de laços de amizades e pretendendo fortalecer a integração entre veteranos 

integrantes da Bajelo e calouros.  

DIA 3, 15 de abril 

10:00-12:00 – Manhã dos Esportes 

Plataforma: Meets 

Descrição da atividade: Organizada apenas por integrantes da Atlética e Diretores de Modalidade. 

Substituindo o Dia dos Esportes, essa atividade busca mostrar as diferentes modalidades esportivas 

disponíveis na universidade, a partir de um jogo de tabuleiro e treinos esportivos moderados por 

técnicos dos times. 

12:00-14:00 – Almoço 

14:00-15:00 – Dia da Júnior 

Plataforma: Zoom/Meets 

Descrição da atividade: Organizado exclusivamente por membros da Júnior. Apresentação geral da 

RI USP Jr. e dinâmica de simulação de vendas.  

15:30-16:30 – O Bem-Estar Gerado por Dentro (Stephen Little, School of Life) 

Plataforma: Meets 

Descrição da atividade: Atividade de mindfulness para ajudar calouros a controlar estresse 

resultante do isolamento social e da falta de contato físico com colegas e professores 
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17:00-18:30 – Atividade Coletivos 

Plataforma: Discord/Meets/Zoom 

Descrição da Atividade: Rodas de conversa com Núcleo Feminista, Coletivo Lélia Gonzalez e Grupo 

de Masculinidades, a partir de 3 diferentes canais de voz. Apresentação dos coletivos, 

separadamente, e discussão conjunta sobre interseccionalidade.  

18:30-19:30 – Jantar 

19:30 – 20:30 – Palestra: Vanessa Tomasini (Psicóloga): A sala de aula virtual: como proceder? 

Plataforma: Meets 

DIA 4, 16 de abril 

10:00-12:00 – Roda Acadêmica 

Plataforma: Meets 

A “Roda Acadêmica” será parecida em formato da “Roda Internacional”, contando com professores 

das quatro áreas de conhecimento do bacharelado do IRI-USP (Ciência Política, Direito, Economia e 

História) como participantes. Os professores terão oportunidade para se apresentar melhor aos 

calouros, tirar dúvidas e fazer comentários sobre o curso de Relações Internacionais e sobre as 

áreas de RI aos ingressantes. 

12:00-14:00 – Almoço 

14:00-15:00 – Roda de Permanência 

Plataforma: Discord/Meets/Zoom 

Roda de conversa e informes sobre auxílios e bolsas disponíveis para alunos da USP, incluindo 

conversa sobre acesso à internet e equipamentos como medida de apoio socioeconômico aos 

calouros. 

15:00-18:00 – Caça ao Severino 

Plataforma: Discord e Neuron Riddle 
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Descrição da Atividade:  Os calouros serão divididos em canais de voz do Discord moderados por 

veteranos e, resolverão juntos enigmas que abordam criticamente diferentes pontos físicos da 

USP.  

18:30-19:30 – Aula encerramento: Sylvia Colombo (Folha de SP): O ano da raiva e o ano da peste 

Plataforma: Meets 

20:00-22:00 – WebBalada Bixo 

Plataforma: Zoom/Meets/Discord 

Descrição da Atividade: Dinâmica de integração, Essa atividade foca apenas na interação entre 

calouros e veteranos, de forma livre, com conversas descontraídas até mesmo sobre o curso, o 

instituto e a dinâmica da comunidade iriana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


