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Na FAAP é assim: prova para os alunos novos já no pri-
meiro dia de aula: prova de Quem Come Mais Mini Hot 
Dog, de Miss Bixete, Mister Bixo...
Essa foi a maneira encontrada para receber os calouros 
em clima de descontração e integração, saindo dos 
trotes convencionais. Para a comunidade faapiana, isso 
não é novidade. Desde 2009, o Trote Solidário, intitulado 
Super Liga Social, acontece todos os semestres e tem 
sido responsável por tirar os alunos das ruas, evitando 
“pedágios” e bebedeiras em semáforos.
A Recepção de Calouros do primeiro semestre de 2013 

começou às 7 h do dia 4 de fevereiro de 2013 na Praça 
do Sol. Com uma garoa fina e música, os calouros co-
meçaram a pegar suas camisetas – cada faculdade tem 
uma cor – e se inscreveram para atividades futuras em 
organizações não governamentais (ONGs).
Enquanto esperavam o evento começar, aos poucos, era pos-
sível notar grupinhos se formando e os inícios de conversas:
– Oi, você entrou em que curso?
– Relações Internacionais. E você?
– Eu também, que legal, vamos estudar juntos. Qual é 
o seu nome?
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Andrea Sendulsky, coordenadora de Comunicação da FAAP.

UM DIA PARA CONHECER  
A FAAP E FAZER AMIZADES

Brincadeiras, jogos e show de comédia fizeram parte da 
programação da Recepção de Calouros no primeiro dia de aula.



A primeira atividade do dia foi no Teatro FAAP com a 
apresentação de Gabriel Sanches, do FAAP Social, que 
explicou ao público a amplitude do Trote Solidário que, 
além da Recepção de Calouros, promove arrecadação de 
alimentos e voluntariado em ONGs.
Gabriel Sanches aproveitou para fazer um quiz de pergun-
tas pertinentes ao ambiente FAAP, para ver quem estava 
por dentro do que acontece no campus. Os que acertavam 
perguntas como “Onde fica a Academia FAAP?” ou “Qual 
é o nome dos jogos esportivos de Economia?” recebiam 
satisfeitos, chinelos, toalhas, cadernos, squeezes (garra-
finhas) e camisetas da grife FAAP.
Na sequência, foi a vez dos representantes da Jr. FAAP, 
Atlética, Centros e Diretórios Acadêmicos se apresen-
tarem, explicando as possibilidades extra-acadêmicas, 
como os processos seletivos, confraternizações e ativi-
dades esportivas.
A Academia FAAP e o departamento de Intercâmbio e 
Internacionalização, também tiveram espaço no evento, 
sendo que a primeira convidou os alunos a participarem 
do 17º Eco Adventure, uma corrida de aventura com 
etapas de mountain bike, canoagem, corrida, entre outras 
modalidades. Já a equipe de Intercâmbio ofereceu a opor-
tunidade para que os calouros abrissem vagas em suas 
residências para receber estrangeiros intercambistas.

Gabriel Sanches, do FAAP Social.

Integrantes da Jr. FAAP.

A partir da esquerda, Guilherme Vieira, José Vilches, Arthur 
Assumpção e Renan Fava Serafim, do DA de Economia.

Marlon Ceni e o mascote do DA de Engenharia, o Tubarão.

Ana Carolina Scafuro, Paulo Egreja de 
Barros e Victor Jorge, do DA de Direito.

A partir da esquerda, Thiago Santos, Bruno Sapienza e Gabriel Charaf Bdine.
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É fácil notar que a Recepção de Calouros não trata de 
questões acadêmicas, de discussão das disciplinas 
dos cursos ou conteúdos programáticos. Todas essas 
informações são disponibilizadas em aulas magnas, 
blackboard, salas de aula e comunicados posteriores em 
cada uma das seis faculdades.

A característica do evento é, propositadamente, focar no 
relacionamento e sociabilização desse novo aluno, no 
acolhimento amigável desse jovem que acaba de sair do 
ensino médio – muitas vezes vindo de cidades menores 
– para um mundo novo e desconhecido que é a entrada 
na faculdade. Nesse sentido, é papel da FAAP auxiliar os 
novatos nessa transição para a vida adulta.
Como diversão também caracteriza o espírito bem-humo-
rado do evento, não poderia faltar um show de stand up co-
medy com os homoristas Mauricio Meirelles (CQC), Patrick 
Maia (Agora É Tarde) e Rudy Landucci (Saturday Night Live).
Além do humor característico do stand up – textos 
originais a partir de situações do cotidiano –, os atores 
interagiram com os alunos, fazendo perguntas e, claro, 
piadas a partir das respostas.
Após o show, os alunos foram encaminhados para a qua-
dra poliesportiva coberta, onde a festa começou com a 
presença de calouros e veteranos. O aluno de Desenho 
Industrial, Germano Borba foi o DJ (disk jockey) respon-
sável pela música. 

Mauricio Meirelles. Rudy Landucci. Patrick Maia.

Os alunos aplaudem os humoristas.

O aluno Germano Borba.



Para ninguém ficar com fome, barraquinhas ofereciam 
pastéis, cachorros quentes, churros, algodão doce e 
refrigerantes. Brinquedos eletrônicos complementavam 
as atrações, com os tradicionais fliperama, pinball, air 
game, pebolim e jogos mais modernos como os video-
games Playstation e Xbox. Uma parceria com a Red Bull 
possibilitou que fosse trazido um simulador de corrida 
eletrônico, com direção e assento especial.
Patrick Maia, que agora fazia as vezes de apresentador 
das brincadeiras, deu as boas-vindas a todos e iniciou a 
disputa entre as equipes, que nada mais eram do que as 
seis faculdades com as suas cores, conforme indicado 
na Tabela 1.

Administração

Artes Plásticas

Comunicação e Marketing

Direito

Economia

Engenharia
Tabela 1

A primeira prova foi de Mister Bixo, em 
que um candidato de cada faculdade, 
escolhido pelos alunos de sua equipe, 
deveria desfilar no palco, mostrando 
todos seus atributos enquanto recebia 
votos das juradas do staff.
O galã do dia foi João Gabriel Bervenotti, 
da Faculdade de Artes Plásticas. Com 
chuva de confetes, recebeu sua coroa e 
a faixa de Mister. As meninas também 
mostraram todo seu charme na passa-
rela, e a eleita Miss Bixete foi Debora 
Eorendjian Eiras, caloura de Engenharia. 

Quadra lotada de calouros e veteranos.

Alunos se divertem com fliperama.

A partir da esquerda, as alunas, Sarah do Amaral, Malu 
Balaminut, Julia Barros, Mikaely Macedo e Tainá Noda.

Da esquerda para a direita, os alunos, Tainá Tavares, Giulia Giustino, 
João Galhardi, Giovanna Di Pienzo Mello e Letícia Fracaro.

Da esquerda para a direita, os alunos Caroline Russo, Stephanie Claro, 
Gustavo Cardaci, Rafaela Ferraz, Larissa Ohara e Pedro Henrique Oliani.
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Os coroados receberam um kit de produtos da Procter 
and Gamble, apoiadora da prova.
Como rir nunca é demais, os alunos seguiram para a prova 
de Quem Come Mais Mini Hot Dog, em que um represen-
tante de cada faculdade tem o  desafio de comer a maior 
quantidade possível do sanduíche, em um mesmo período 
de tempo. A batalha foi disputadíssima, com um empate 
entre três participantes: Administração, Comunicação e 
Economia. Para determinar o grande vencedor, os três 
concorrentes tiveram que comer mais um hot dog. O 
primeiro a terminar foi Lucas Marquese Soares. Ponto 
para a Faculdade de Comunicação e Marketing!
O Air Game foi a quarta prova valendo pontos para a 
competição. Ele é uma mesa com um disco que faz as 
vezes de bola, e o objetivo é fazer gols no adversário. O 
diferente aqui é que a mesa tem furos por onde sai ar, 
de forma que o disco desliza mais facilmente. A equipe 
de Engenharia foi a vencedora dessa prova.
Somados os pesos e resultados de cada prova, era hora 
de anunciar o vencedor geral: a Faculdade de Comunica-

A aluna de Comunicação e Marketing Amanda Dias durante prova de Miss Bixete.

Candidatos a Mister Bixo.

A Miss Bixete de Engenharia, Debora 
Eorendjian Eiras, e João Gabriel Ber-
venotti, Mister Bixo, representando a 
Faculdade de Artes Plásticas.

Prova de Quem Come Mais Mini Hot Dog.

Bateria da FAAP.



ção e Marketing. Com orgulho, os vencedores subiram ao 
palco para pegar seus troféus. Na Tabela 2 a classificação 
de cada equipe.

RESULTADO DA RECEPÇÃO DE CALOUROS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013

COLOCAÇÃO EQUIPE/ FACULDADE PONTOS

1º Comunicação e Marketing 20

2º Engenharia 18

3º Administração 17

4º Artes Plásticas 14

5º Economia 11

6° Direito 9
Tabela 2

Independentemente do resultado da competição, a mis-
são havia sido cumprida: integrar calouros e veteranos, 
apoiando o novo aluno nessa nova fase e evitando trotes 
desagradáveis.
Finalizada a primeira etapa do Trote Solidário, era hora de 
seguir para a arrecadação de alimentos. A partir de uma 
confraternização organizada pelos Diretórios e Centros 
Acadêmicos, foram arrecadadas 800 latas de leite em pó, 
além de 14 quilos de alimentos, que serão entregues nas 
instituições CEADIPe e Fraternidade Irmã Clara.
O CEADIPe é o Centro de Atendimento da disciplina de 
Infectologia Pediátrica da Unifesp e desenvolve funções 
de treinamento de profissionais de saúde. Recebe crian-
ças portadoras de HIV e filhos de mães infectadas.
A Fraternidade Irmã Clara tem por finalidade dar abrigo, 
tratamento, reabilitação e inclusão social de portadores 
de paralisia cerebral e comprometimento cognitivo.
Uma outra ação do Trote Solidário será realizada em 

abril. Os alunos atuarão como voluntários em um dia de 
atividades em ONGs escolhidas. Desde o início do projeto, 
já foram feitas brincadeiras com crianças, contratação 
de palhaços e mágicos, bingo para idosos, entre outras 
atividades.

 

A partir da esquerda: os funcionários Polini Prizmic, Luanna Moraes, Ingmary Niche, Andrea Sendulsky, Juliany Kelly de Brito e Gabriel Sanches. 
Embaixo, os alunos Igor Mantovani Frias, Oliver Haider, Gabriel Redigolo, Caroline Franquini Bizerra, Joyce Cristina Silva e Luiza Maynart.

Juliana Rodrigues Sanches (à esquerda) e Larissa Fernandes.


