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Garantir a segurança dos alunos, evitando mal-entendi-
dos, discussões e constrangimentos. Esse é o principal 
objetivo da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) 
ao realizar a recepção de calouros todo início de se-
mestre.
A iniciativa integra o projeto Super Liga Social, um trote 
solidário que, além da recepção de calouros, inclui arre-
cadação de alimentos e voluntariado em organizações 
não governamentais (ONGs).
Desde 2009, a FAAP não tem em seu entorno alunos 
calouros fazendo pedágios (pedir dinheiro nos semáforos 
para gastar com bebidas posteriormente), participando de 
brincadeiras agressivas ou fazendo algazarra nos bares 
da redondeza. 
Os novos alunos foram recebidos no primeiro dia de aula 
(1/2/12) no Teatro FAAP para conhecer os veteranos e 
saber um pouco mais sobre cada uma das faculdades.
Gabriel Sanches, aluno do curso de Economia e funcio-
nário do FAAP Social, apresentou as diversas etapas do 
projeto Super Liga Social, mostrando, inclusive, fotos de 
algumas visitas já feitas a ONGs por calouros de semes-
tres anteriores.

FAAP recepciona calouros 
com bom humor e integração
Em sua sexta edição, Super Liga Social faz trote solidário com alunos

Por Andrea Sendulsky, coordenadora de Comunicação da FAAP.

Praça do Sol com calouros e veteranos.

A mascote “Gigi”, da Atlética 
FAAP, recepciona os calouros.



Cada um dos presidentes dos Diretórios e Centros Aca-
dêmicos subiu ao palco para falar sobre as atividades que 
serão desenvolvidas ao longo do semestre. 
A Atlética FAAP descreveu seus próximos eventos espor-
tivos e convidou os alunos para participar 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 alunos 
da graduação para cursarem em alguma instituição de 
ensino superior (IES) no exterior.
Todos os anos, a FAAP contrata um espetáculo cômico 
para ser apresentado aos alunos, como forma de “quebrar 
o gelo” e descontrair os presentes, às vezes receosos 
com o que poderá acontecer no “trote”.
O grupo Comédia Universitária, com Fabio Rabin, Marcos 
Castro, Murilo Gun e Rudy Landucci, de stand up comedy, 
divertiu a todos com suas piadas e histórias sobre o co-
tidiano. Por mais de uma hora, só risadas foram ouvidas 
no Teatro FAAP. Ao término do espetáculo, os alunos 
se dirigiram para a quadra coberta para participar de 
diversas atividades.
Uma verdadeira festa foi organizada, com direito a comi-
da (pizza fornecida pela Domino’s Pizza) e refrigerantes, 
DJ, brinquedos interativos e provas entre equipes. Uma 
excelente oportunidade para conhecer não só os colegas 
de sala, mas também de outros semestres e cursos. Os 
humoristas Fabio Rabin e Rudy Landucci desempenharam 
o papel de apresentadores do evento.
Brinquedos infláveis foram colocados à disposição do 
pessoal: houve as competições de futebol de sabão e a 

disputa em que cada participante em cima de um pilar 
tenta derrubar o adversário com um cotonete gigante. As 
quedas eram amortecidas pelas paredes e chão infláveis, 
evitando qualquer tipo de lesão.

Os alunos do curso de Comunicação e Marketing, 
Mariana Caruso e Cesar Quaresma.

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

Os integrantes da Atlética FAAP falam com os calouros.

Da esquerda para a direita, os calouros Stephanie Mello (Comunicação e Marketing), 
Larissa Gomes (Moda), Eduardo Jahie (Direito) e Maria Victoria Pricoli (Administração).
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Outros atrativos foram o martelo de força, boxe-mania e 
braço de ferro eletrônicos instalados no evento. 
A primeira prova foi a de Quem Come Mais Domino’s 
Pizza: uma pizza gigante de “apenas” 40 cm de diâmetro. 
Erico Miotto, aluno de Engenharia, foi o grande campeão 
da prova. Seguido por Guilherme Assunção de Freitas, de 
Artes Plásticas. Em terceiro lugar ficou Robson Travassos 
da Costa Queiroz Filho, de Comunicação e Marketing.
Na sequência foi realizado o concurso de miss Bixete e 
mister Bixo (como são chamados os alunos do primeiro 
semestre). Priscila Lima, aluna de Comunicação e Ma-
rketing, foi coroada miss Bixete – primeiro semestre de 
2012. Victor Picolomini, de Artes Plásticas, ganhou o 
título de mister Bixo. Como prêmio, ambos receberam 
uma sacola cheia de produtos da Procter & Gamble, 
apoiadora do evento.
Para encerrar a manhã, foi anunciado o resultado das 
competições entre as faculdades, obtido a partir do 

desempenho no futebol inflável, duelo de cotonetes, 
martelo de força, miss Bixete, mister Bixo e prova de 
Quem Come Mais Domino’s Pizza. Em primeiro lugar ficou 
a Faculdade de Artes Plásticas; em segundo, Comunica-
ção e Marketing; em terceiro, Engenharia; em quarto, 
Economia; em quinto Administração; e em sexto lugar, 
Direito (ver Tabela 1).

Teatro FAAP lotado na recepção de calouros.

Calouros durante sorteio de brindes da FAAP.

Da esquerda para a direita, os humoristas Marcos Castro, Fabio 
Rabin, Rudy Landucci e Murilo Gun conversam com os calouros.

Os alunos de Engenharia Giuliano Oliveira (de bermuda) 
e Marlon Ceni com o mascote da faculdade, “Tubarão”.

Alunos durante apresentação do show de stand up comedy.



RESULTADO DAS COMPETIÇÕES NA RECEPÇÃO 
DE CALOUROS – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012

COLOCAÇÃO FACULDADE

1º Artes Plásticas

2º Comunicação e Marketing

3º Engenharia

4º Economia

5º Administração

6° Direito

Tabela 1

No período da tarde, os Diretórios e Centros Acadêmicos 
organizaram uma confraternização entre calouros e ve-
teranos, arrecadando duas toneladas de alimentos que 
serão entregues para as ONGs.

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 calouros e veteranos.
á Evitar trotes vexatórios e “pedágios”.
á Desenvolver atividades de cunho social com os alunos.

O projeto pode ser dividido em três partes:
a) Recepção de calouros.
b) Arrecadação de alimentos.
c) Visitas e voluntariado em ONGs.

 A quadra ficou pequena para tanta animação.

Partida de futebol de sabão.

 Calouros durante prova de Quem Come Mais Domino’s Pizza.



O apoiador Bradesco esteve presente no evento. 

As calouras Priscila Lima, da Faculdade 
de Comunicação e Marketing, e Mariana 
Bertocini, da Faculdade de Artes Plásticas.

Da esquerda para a direita, os calouros Leopoldo Ikuno, Victor Bernardini, 
Jorge Angel e Murilo Matos após uma partida de futebol de sabão.

Os alunos Victor Picolomini e Priscila Lima, 
mister Bixo e miss Bixete FAAP 2012. Os humoristas Fabio Rabin e Rudy Landucci apresentam as competições.

As candidatas a miss Bixete Elisa 
Grizzo (vermelho) e Carolina Siqueira.



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

O staff do evento, da esquerda para a direita, em cima, os alunos Winderson Franco, Joyce Cristina, Ângelo Lima, 
André Moreira, Bruno De Gennaro, Pamela Caridá e Carolina Herscovici. Embaixo, da esquerda para a direita, 
os funcionários Andrea Sendulsky, Luanna Moraes, Ingmary Campos Niche, Tatiana Serafino, Polini Prizmic, Ana 
Paula Cardoso e Gabriel Sanches.

As alunas da Faculdade de Artes Plásticas Katty Stefanie Effa 
Kaitazoff, Camila Noleto Mahmoud Ali e Lara Bezerra Maksoud.

As alunas de Administração Marcela 
(esquerda) e Luiza Duque Pereira.

Os alunos Felipe Marchese Silveira (de preto) e Felipe Cuder, da Faculdade 
de Artes Plásticas, participam de uma disputa de cotonetes.

O calouro Victor Picolomini, de Artes Plásticas, 
recebe a faixa de mister Bixo 2012.

Os alunos participam de 
provas, conhecem e se 
inscrevem para atividades 
posteriores em ONGs
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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 Diretórios e Centros Acadêmicos escolhem institui-
ções filantrópicas para serem beneficiadas com doações 
de alimentos e 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 IESs que, além de 
realizar o trote solidário, evita que trotes convencionais 
aconteçam.

Da esquerda para a direita, os alunos Joyce Cristina, Francisco Figueiredo, Maria Célia (Casa do Zezinho), Mayara Gazoni, Camila Costa, Felipe Cuder e 
Gabriel Sanches (FAAP Social) entregam os alimentos à Casa do Zezinho.

Mutirão para levar os 500 kg de alimentos doados à Casa do Zezinho.

Os alunos André Franca Fabrício e Kaue Zamboni 
esperam ansiosos pela chegada da pizza Domino’s.



  Homens 38%
  Mulheres 62%

  Engenharia 11%
  Direito 10%
  Artes 13%
  Administração 14%
  Economia 18%
  Computação 1%
  Comunicação 22%
  Pós-Graduação 1%
  Funcionários

      e Professores  8%
  Externo 2%

17ª CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE – FEV 2012          Figura 1

CURSOS DOS DOADORESSEXO DOS DOADORES

PRIMEIRAS AÇÕES SOCIAIS DE 2012
O ano acadêmico começou em fevereiro, mas já houve 
tempo suficiente para realizar as primeiras ações sociais 
de 2012. A 17ª Campanha de Doação de Sangue agitou 
os corredores do campus nos primeiros dias de aula.
Foram 153 voluntários que compareceram, sendo que 
130 realmente puderam doar. Os hospitais responsá-
veis pela coleta foram Sírio Libanês e Samaritano. (ver 
Figura1)
No dia 10 de fevereiro de 2012, um grupo de alunos da 
FAAP foi entregar 500 kg de alimentos à Casa do Zezinho, 
como parte das ações do projeto Super Liga Social. Em 
reunião com a diretoria da entidade, combinaram realizar 
uma ação de Páscoa no local, com entrega de chocolates 
às 1.200 crianças da entidade.

O funcionário Fernando Pires doando sangue.

Intensa participação dos alunos da FAAP na 17ª Campanha de Doação de Sangue.


