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RECEPÇÃO

Se, há alguns anos, os alunos veteranos chegavam ávidos 
no primeiro dia de aula para “pegar” os calouros e levá-los 
para brincadeiras no entorno da Instituição, isso ficou 
para trás. Pelo menos na FAAP, que, desde 2009, tem o 
projeto Super Liga Social, uma mistura de recepção de 
calouros cidadã, realização de ações sociais e arrecada-
ção de alimentos.
Além de brincadeiras e jogos de integração, feitos no 
primeiro dia de aula de cada semestre, os calouros arre-
cadam alimentos em uma confraternização organizada 
pelos Diretórios e Centros Acadêmicos (DAs e CAs) e 
realizam trabalho voluntário em organizações não gover-
namentais (ONGs) parceiras.
A recepção de calouros deste semestre aconteceu em 1º 
de agosto de 2012, com alunos das Faculdades de Artes 
Plásticas, Administração, Comunicação e Marketing, 
Direito, Economia e Engenharia.
Antes das 7h começaram a chegar os primeiros alunos, 
que foram recebidos com pão de queijo quentinho e mú-

Trote Solidário 
já virou tradição na FAAP
Alunos veteranos já se habituaram a não fazer trotes convencionais 
e esperam pela recepção de calouros todos os semestres.
Por Andrea Sendulsky, coordenadora de Comunicação da FAAP.

O mascote da Atlética FAAP divertindo os alunos antes do início do evento.

Calouros receberam pão de queijo ao chegar ao evento.



sica, para alegrar o ambiente. Cada aluno recebeu uma 
camiseta na cor de sua equipe (faculdade) e assinou uma 
lista de intenção de participação nas futuras atividades 
beneficentes.
Então, todos seguiram ao auditório para o início das ati-
vidades. Gabriel Sanches, aluno do curso de Economia 
e funcionário do FAAP Social, apresentou as diversas 
etapas do projeto Super Liga Social, mostrando, inclusive, 
fotos de algumas visitas já feitas às ONGs por calouros 
de semestres anteriores.
Cada um dos presidentes dos DAs e CAs subiu ao palco 
para falar sobre as atividades que serão desenvolvidas 
ao longo do semestre. A Atlética FAAP mostrou seus 
próximos eventos esportivos e convidou os alunos para 
participarem das seletivas (teste para escolher os atletas 
que representarão a FAAP em cada modalidade).
A empresa de consultoria Jr. FAAP, formada por alunos 
orientados por professores, aproveitou a oportunidade 
para divulgar seu processo seletivo para contratação de 
novos integrantes. O departamento de Intercâmbio e 
Internacionalização também marcou presença no evento, 
apresentando, brevemente, as oportunidades oferecidas 
para os alunos da graduação em cursos no exterior.
Após as apresentações, foi a vez do espetáculo Noite de 
Improviso, com os humoristas Marcio Ballas, Marco Gon-
çalves e Guilherme Tomé e o ator convidado Edu Nunes. 
A partir de temas sugeridos pela plateia, os jogadores, 
como são chamados os atores, improvisaram cenas que 
acabaram por se mostrar hilariantes pela criatividade 
e, muitas vezes, pelo rumo sem nexo que as histórias 
acabavam tomando.
Após o espetáculo, Guilherme Tomé seguiu como apre-
sentador do evento. Com muito bom humor, chamou ao 
palco os calouros candidatos a mister Bixo e miss Bixete, 
uma prova que elege duas pessoas entre os meninos e 
meninas mais simpáticos e atraentes.
As representantes das faculdades foram: Mariana Pedro-
sa, de Administração; Patrícia Gigante, de Artes Plásticas; 
Beatriz Peliciari, de Comunicação e Marketing; Camila 
Ramos, de Direito; e Nathália Bertin, de Engenharia.
Do lado masculino, mostraram seu charme Felipe Ajuz, 
de Administração; Eduardo Loverro, de Artes Plásticas; 
Diego Negrão Altieri, de Comunicação; Thiago Granelli, 
de Direito; José Victor Vilches, de Economia; e Daniel 
Chinzarion, de Engenharia.
Foram coroados Diego Negrão Altieri, de Comunicação 
e Marketing, e Mariana Pedrosa, de Administração, que 
receberam uma sacola de produtos da Procter & Gamble, 
apoiadora do evento.
Um quiz de conhecimentos específicos sobre a FAAP foi 
proposto aos alunos, sendo que os que acertavam as 
respostas ganhavam brindes como chinelos, canecas, 
cadernos, bonés e toalhas da grife FAAP. “Qual é a peça 
que está em cartaz no Teatro FAAP?”, “Qual é o ano de 
fundação da FAAP?” e “Quem foi Armando Alvares Pen-
teado?” foram algumas das questões propostas.
Para animar o pessoal, a bateria da FAAP, formada por 

O calouro Renato Sobol, da Faculdade de Artes 
Plásticas, recebendo a camiseta do evento.

Gabriel Sanches, do FAAP Social, explica o projeto Super Liga Social.

Da esquerda para a direita, integrantes do DA de Direito, Fábio Cosentino, 
Rafaela Mauro, Rodolfo Abud, Lucas Duarte Machado e Francisco Figueire-
do apresentando o seu trabalho.

Calouros entretidos com a apresentação do espetáculo Noite de Improviso.
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Da esquerda para a direita, Amanda Marcuci, Felipe Cuder e Guilherme 
Rebelo, apresentando os espaços físicos do DA de Artes Plásticas.

Os alunos Marcelo Musseli Filho 
e Danielle Matavelli, falando 
sobre o DA de Administração.

Da esquerda para a direita, os alunos Maria Victoria Ribeiro, 
Rodrigo Leite, Wagner Jorge e a mascote Gigi, da Atlética FAAP.

Da esquerda para a direita, os alunos Gianluca Baltrati, Lucas Leone, 
Matheus Pfeifer, Igor Frias, Marcelo Mattos e Mayara Ugucione, 
integrantes da Jr. FAAP, explicando as atividades que desenvolvem.

Da esquerda para a direita, 
os alunos Rainer Assis e 
Guilherme Vieira, falando 
do DA de Economia.

A mascote da Atlética FAAP assistindo 
às apresentações no auditório.

Da esquerda para a direita, os humoristas Marco Gonçalves, Gui-
lherme Tomé, Edu Nunes e Marcio Ballas durante o espetáculo.

Da esquerda para a direita, Victor Nishitani, Gabriel B’dine, 
Bruno Sapienza, Matheus Oliveira e Thiago Santos, integrantes 
do CA de Comunicação e Marketing durante sua apresentação.

O humorista Marcio 
Ballas na apresen-
tação do Noite de 
Improviso.



alunos, subiu ao palco, apresentando seus hinos e gritos 
de guerra. E foi no ritmo da bateria que todos subiram 
para a quadra coberta para dar continuidade à manhã 
de integração.
Uma verdadeira festa foi organizada por lá. Cachorro 
quente, pastel, churros, algodão doce, pão de queijo, 
água e refrigerante foram oferecidos. O aluno Mauricio 
Assan, o Mauk, do segundo semestre de Publicidade e 
Propaganda, foi o DJ responsável por empolgar o pessoal. 
Brinquedos eletrônicos e infláveis estavam à disposição 
da galera.
Um importante parceiro foi a Red Bull, que montou duas 
atrações para os alunos: o Mano a Mano – um futebol 
com dois jogadores cujo objetivo é derrubar a latinha de 
energético; e Roller Race – uma competição em que dois 
participantes devem simular um percurso de bicicleta, 
sendo que um monitor de televisão mostra quem teve o 
melhor desempenho.
Dando continuidade à competição entre equipes, foi 
realizada a prova considerada a mais engraçada: Quem 
Come Mais – Casa do Pão de Queijo. Um representante 
de cada faculdade tinha a missão de comer a maior quan-
tidade possível de pão de queijo em um mesmo espaço de 
tempo. Os “guerreiros” foram: Gabriel Ghidetti (Adminis-
tração), João Pedro Ciacco (Artes Plásticas), Daniel Hafez 
(Comunicação e Marketing), Thiago Granelli (Direito), 
Renato Fagaraz (Economia) e Vinícius Alves (Engenharia). 
E o grande vencedor, com 20 unidades ingeridas, foi João 
Pedro Ciacco, de Artes Plásticas.
Outra prova que valia pontos para a classificação geral 
foi de Martelo de Força, em que os participantes deviam 
bater com um martelo em um sensor que verificava a 
força colocada sobre o brinquedo. A equipe de Direito 
se saiu melhor nessa etapa.
Para desempatar a classificação geral, houve uma disputa 
no Duelo de Cotonetes – cada aluno (dois por vez) ficava 
em cima de um pilar e, com um cotonete gigante na mão, 
deveria derrubar o adversário. Como toda a estrutura do 
brinquedo é inflável, não há risco de acidente.
O somatório dos pontos conseguidos nas provas indicou 
a seguinte classificação: empatados em 4º lugar ficaram 
as equipes de Engenharia e Artes Plásticas. Em 3º lugar, 
dividiram o troféu Administração e Economia. Na 2ª 
colocação, ficou a Faculdade de Direito e, em primeiro 
lugar, a da Comunicação (Tabela 1).

Para animar o pessoal, a 
bateria da FAAP, formada 
por alunos, subiu ao palco, 
apresentando seus hinos e 
gritos de guerra.

Os alunos Giuliano Oliveira e Marlon Ceni, apresentando o DA de 
Engenharia para os calouros, juntamente com o mascote Tubarão.

Da esquerda para a direita, os humoristas Marco Gon-
çalves, Guilherme Tomé, Edu Nunes e Marcio Ballas.

A aluna Mariana Pedrosa da Faculdade de Adminis-
tração e o aluno Diego Negrão Altieri, Miss Bixete e 
Mister Bixo 2012, respectivamente.

A bateria da FAAP durante apresentação no auditório.
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RESULTADO DA RECEPÇÃO DE CALOUROS – 2º SEMESTRE DE 2012

COLOCAÇÃO EQUIPE/ FACULDADE

1ª Comunicação e Marketing

2ª Direito

3ª
Administração

Economia

4ª
Artes Plásticas

Engenharia

DEPOIMENTOS DE CALOUROS
“O trote solidário foi um evento 
muito interessante, o espetá-
culo de improviso foi muito 
bom. O evento me ajudou a ti-
rar aquela vergonha do primei-
ro dia sem conhecer ninguém. 
Na hora do espetáculo, acabei 
ficando do lado de pessoas 
que estavam na mesma sala 
que eu. Isso foi muito bom, 
porque, no primeiro dia de 
aula, já tinha amigos.
O Trote Solidário da FAAP é di-
ferente de outras faculdades. 
Aqui, não fui obrigado a raspar 
o cabelo, ‘pagar mico’ etc. Esse para mim foi um diferencial, 
pois, particularmente, não acho nada interessante esses 
tipos de brincadeiras de mau gosto. No momento em 
que aconteceram as disputas de comida, esportes, tive a 
oportunidade de conhecer novos alunos. O evento foi muito 
bem organizado! Eu recomendo a participação de todos!”
Oliver Zselinszky Haider, aluno do primeiro semestre do 
curso de Publicidade e Propaganda.

“Para mim, participar de um evento em que foi possível conhe-
cer, logo no início, colegas que irão conviver comigo durante 
os quatro anos de faculdade, foi algo muito significativo.
Houve um momento em que me senti um pouco enver-
gonhado por ter sido chamado para representar minha 
faculdade, de Comunicação e Marketing no concurso 
de Mister Bixo 2012, o qual acabei ganhando. Tive que 
desfilar para um auditório lotado de calouros e veteranos, 
mas quer saber? Tirando a vergonha, o importante foi que 

Os alunos Gabriel Redigolo (de laranja) e Thiago Granielli 
durante uma competição de cotonetes, sendo observados 
pelo apresentador do evento, Guilherme Tomé.

O apresentador do evento Guilherme Tomé (de preto), dispu-
tando prova da Red Bull com o aluno Marcelo Musseli Filho.

Os calouros João Pedro Ciacco, Vinicius Alves, Daniel 
Hafez, Gabriel Dhidetti e Renato Fagaraz, durante a 
competição de Quem Come Mais – Casa do Pão Queijo.

Oliver Zselinszky Haider.

consegui ajudar na vitória da 
minha faculdade. Premiação 
até com direito a faixa e co-
roa de rei! (risos). Senti-me 
muito bem recepcionado no 
meu primeiro dia de aula e 
espero que, ao longo de todo 
o meu curso, esse sentimento 
continue à tona!”
Diego Altieri, aluno do primei-
ro semestre do curso do curso 
de Publicidade e Propaganda.Diego Negrão Altieri.

Tabela 1.



O calouro Leonardo Nazzali participando 
da prova do martelo de força.

Da esquerda para a direita, as alunas Marina Morelli, Luiza Maynart, Marina Na-
varro e Letícia Rodrigues durante as atividades na quadra coberta da Fundação.

As calouras e intercambistas 
Isabell Rosem e Josefine Backe.

As alunas do curso de Arquitetura, Marcela Severo, 
Camila Yossef, Patricia Cappellari e Gabrielle Fafuri.

Da esquerda para a direita, as calouras da Facul-
dade de Artes Plásticas Camila Youssef, Gabrielle 
Tafuri e Patricia Cappelani.

Os calouros da Faculdade de Administração, 
Guilherme Paslar (esquerda) e Arthur Marinho.

As calouras Manoela Kogut, da Faculdade de 
Comunicação e Marketing, e Ana Bárbara Correa, 
da Faculdade de Administração.

Thomas Egas Atanazio, do CA 
de Computação e Informática.

Da esquerda para a direita, as alunas Mariana Viçosi, Camila Sukari e Izabela 
Castelo, da Faculdade de Comunicação e Marketing, e Fabiana Curi, da Facul-
dade de Artes Plásticas.

O staff do evento, da esquerda para a direita, em cima, Luanna Moraes, funcionária da FAAP, os alunos Ângelo 
Lima, Pedro Carida e Eduardo Tiburski. No meio, as funcionárias Polini Prizmic, Ingmary Niche, Tatiana Serafino, 
Andrea Sendulsky, e a aluna Joyce Silva. Em baixo, os funcionários Paula Cardoso e Gabriel Sanches.
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AÇÕES SOCIAIS
As ações sociais referentes ao Trote 
Solidário já começaram. Calouros 
e veteranos arrecadaram 568 latas 
de leite em pó e mais 17,5 quilos 
de outros alimentos, que foram 
encaminhados para o CEADIPe e 
Fraternidade Irmã Clara. (Tabela 2)

ENTIDADE
PRODUTO

FIC (Fraternidade Irmã Clara)
Centro de Atendimento da Disciplina 
de Infectologia Pediátrica (CEADIPe)

TOTAL

LEITE EM PÓ 248 latas 320 latas 568 latas

OUTROS ALIMENTOS 17,5 kg - 17,5 kg

O CEADIPe (Centro de Atendimento da Disciplina de In-
fectologia Pediátrica) desenvolve importantes funções 
de treinamento de profissionais de saúde (estudantes 
de medicina, residentes, médicos da rede pública, 
pós-graduandos etc.) e pesquisa. Recebe crianças 
portadoras de HIV/AIDS e filhos de mães infectadas 
pelo HIV.

A Fraternidade Irmã Clara é uma entidade filantrópica 
sem fins lucrativos que tem por finalidade dar abrigo, 
tratamento, reabilitação e inclusão social de seus as-
sistidos, sendo todos portadores de paralisia cerebral 
e comprometimento cognitivo em diversos graus, com 
atendimento técnico-profissional, em hidroterapia, 
fisioterapia neuromotora, fisioterapia respiratória, 

terapia ocupacional e fonoaudiolo-
gia. Atualmente, abriga 37 pessoas 
portadoras de paralisia cerebral, 24 h 
por dia.
Ao longo do semestre, os alunos irão 
fazer trabalho voluntário em ONGs. 
As atividades e entidades estão 
sendo escolhidas com a ajuda dos 
DAs e CAs. 

PROJETO SUPER LIGA SOCIAL
Em 2009, a FAAP lançou o projeto 
Super Liga Social, um trote solidário, 
com os seguintes objetivos:
á recepcionar os calouros;
á promover a integração entre calou-
ros e veteranos;
á evitar trotes vexatórios e “pedá-
gios”;
á desenvolver atividades de cunho 
social com os alunos.

Alunos da FAAP com parte 
das doações arrecadadas.

Gabriel Sanches, do FAAP Social, entrega para Emília Tanaka, 
da instituição FIC, latas de leite em pó doadas pelos alunos.

Tabela 2.



O projeto pode ser dividido em três partes:
1ª) recepção de calouros;
2ª) arrecadação de alimentos;
3ª) visitas e voluntariado em ONGs.

RECEPÇÃO DE CALOUROS
Realizada no primeiro dia de aula de cada semestre, quan-
do se promove a integração entre calouros e veteranos, 
evitando-se trotes vexatórios. Os alunos participam de 
provas, conhecem e se inscrevem para atividades poste-
riores em ONGs e permanecem no campus durante toda 
a manhã, de forma a evitar que saiam às ruas para fazer 
“pedágios” ou depois ficarem em bares.

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS
Os calouros se mobilizam para arrecadar a maior quan-
tidade possível de alimentos para entregar às entidades 
beneficentes participantes do projeto.

VISITAS E VOLUNTARIADO EM ONGS
Os DAs e CAs escolhem as instituições para serem bene-
ficiadas com doações de alimentos e o trabalho voluntário 
desenvolvido pelos alunos.
Em datas previamente agendadas, calouros e veteranos 
realizam diferentes atividades em ONGs, como brinca-
deiras com crianças, aulas de artes e jogos esportivos. 
Essas atividades são organizadas de forma conjunta entre 
os alunos e os dirigentes das ONGs, com o objetivo de 
atender às necessidades e interesses das entidades. De 
maneira geral, nota-se que o que mais se solicita é que os 
alunos passem um período de tempo com os assistidos 
das instituições, para criar vínculos de amizade e oferecer 
um pouco de carinho e atenção a eles. Por esse motivo, 
as gincanas e brincadeiras são as principais atividades 
desenvolvidas.
A proposta principal é que os alunos doem seu tempo e 
talento às entidades atendidas. 
O projeto Super Liga Social é pioneiro no âmbito univer-
sitário, e a FAAP é uma das poucas instituições de ensino 
superior (IESs) que, além de realizar o trote solidário, evita 
que trotes convencionais aconteçam.

CURIOSIDADES SOBRE O TROTE ESTUDANTIL

O início Os primeiros relatos de trotes são da época das universidades medievais.

O nome Trote é uma forma de locomoção que deve ser ensinada por um instrutor ao cavalo. Na faculdade, o veterano tem a 
“missão” de ensinar o calouro nessa nova fase da vida.

Bixo com x A brincadeira é para sugerir que o calouro, inexperiente por ter acabado de entrar na faculdade, ainda não aprendeu 
muita coisa e não sabe que bicho se escreve com ‘ch’.

Cabelos 
raspados

Nas primeiras universidades europeias, raspar cabelos, assim como queimar as roupas dos alunos recém-chegados era 
uma questão profilática, ou seja, para evitar a transmissão de doenças.

Referências: A origem medieval do trote universitário - Veja.com, Raspar cabelos e chamar calouro de “bicho” no trote é tradição da era 
medieval – Globo.com, Wikipédia

Calouros e veteranos 
realizam diferentes 
atividades em ONGs, 
como brincadeiras com 
crianças, aulas de artes e 
jogos esportivos

O calouro João Pedro Ciacco, vencedor da prova Quem Come 
Mais, recebendo um kit completo da P&G, apoiadora do evento. 

A Faculdade de Comunicação e Marketing foi a 
vencedora nas competições entre os calouros.

Tabela 3.


