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TROTE SOLIDÁRIO

Cinco anos após sua primeira edição, a Recepção de 
Calouros do Trote Solidário continua cumprindo seu 
principal objetivo: tirar os alunos dos faróis e entorno 
do campus, evitando trotes convencionais, brincadeiras 
desagradáveis e humilhantes.
O primeiro dia de aula na FAAP é diferente em tudo. Espe-
táculo de humor, atividades de integração e provas entre 
equipes que criam um ambiente propício à integração e 
amizades entre os alunos recém-chegados.
Às 6h45 min do dia 3 de fevereiro de 2014, os primeiros 
calouros começaram a chegar, com um misto de curio-
sidade e receio do que estava por vir. Aos poucos, foram 
se tranquilizando, quando perceberam que não haveria 
corte de cabelo, tinta no rosto, ou outra coisa que os 
desagradasse.

Na praça do Sol começaram as primeiras conversas entre 
os colegas, enquanto aguardavam o início da programa-
ção e retiravam camisetas nas cores das sete equipes 
– seis faculdades da FAAP e os alunos de Intercâmbio.
No início, os alunos foram divididos entre teatro e auditó-
rio 1 para ouvirem informações sobre alguns setores. O 
FAAP Responsabilidade Social foi o primeiro a ser apresen-
tado, explicando as etapas do Trote Solidário e convidando-
-os a se inscreverem no Núcleo de Voluntariado.
A Jr. FAAP Consulting informou a data de seu próximo 
processo seletivo para alunos. Diretórios, Centros Aca-
dêmicos e a Atlética mostraram algumas atividades 
propostas por eles, incluindo confraternizações e jogos 
esportivos.
Entre uma apresentação e outra, os calouros respondiam 
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a perguntas sobre a FAAP, como “Em que prédio fica 
localizada a Academia?”, ou “Em que ano a Instituição 
foi fundada?”. Os primeiros a responder levavam brindes 
da grife FAAP e marcavam pontos para suas equipes.
Para deixar o clima mais descontraído, os alunos assis-
tiram ao espetáculo de humor 3Tosterona, com Robson 
Nunes, Luiz França e o convidado Rodrigo Cáceres. Os 
comediantes se alternaram entre teatro e auditório, para 
que todos os alunos tivessem a possibilidade de ver a 
peça ao vivo, independentemente do espaço em que 
estivessem alocados.
Após o espetáculo, todos seguiram para a quadra coberta 
para se conhecerem melhor e participarem de competi-
ções entre equipes. Um DJ animava o ambiente, enquanto 
comida e refrigerantes foram servidos à vontade.
A primeira prova foi a de Quem Come Mais Biscoito de 
Polvilho. Sete participantes tinham 2 min para comer 
a maior quantidade de biscoito possível. Após disputa 
acirrada, a equipe vencedora foi a de Administração, 
que comeu mais de 60 biscoitos. Toda a prova foi feita 
com muita segurança, com equipe médica e bombeiro 
acompanhando os participantes.
Foi então que chegou a vez de apresentar os candidatos 
a Mister Bixo, que desfilaram e fizeram poses, mostrando 

carisma e simpatia. Após votação, o grande vencedor 
foi Fernando Magalhães Bonfiglioli, da Faculdade de 
Economia.
Já do lado feminino, foi eleita Miss Bixete a aluna da 
Faculdade de Comunicação Giovana Serracini Previero. 
Ela foi coroada e recebeu uma faixa de miss embaixo de 
uma chuva de papel laminado.
Terminadas as provas, chegou a vez de anunciar os ven-
cedores da competição, através das somatórias do quiz, 
Quem Come Mais, Mister Bixo e Miss Bixete. A Faculdade 
de Administração foi a campeã, seguida da Economia e, 
em terceiro lugar o Intercâmbio. Empatados em quarto 
lugar ficaram Comunicação e Direito e, em quinto lugar 
empataram Artes Plásticas e Engenharia.
Após a entrega dos troféus, os alunos seguiram para a 
confraternização, cujo ingresso era uma lata de leite em 
pó. Foram arrecadadas 954 latas, entregues pessoal-
mente por um grupo de alunos ao projeto Criança/AIDS, 
que atende famílias carentes responsáveis por crianças 
portadoras do vírus.
Para completar o projeto do Trote Solidário, os alunos 
participarão, em maio, de uma atividade voluntária em 
uma das entidades beneficentes parceiras do setor FAAP 
Responsabilidade Social.

Alunos da Faculdade de Direito. A partir da esquerda para 
a direita: João Paulo, Giovana, Emily, Carolina, Robert, 
Bruna, Lucie, Amanda Correia e Amanda Schalch.

Veteranos participaram do evento como monitores.

Calouros reunidos na Praça do Sol 
para o início do Trote Solidário.
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MUITO ALÉM DA DIVERSÃO
Toda essa aparente brincadeira entre os alunos no primei-
ro dia de aula revela um motivo muito mais importante 
quando olhamos mais atentamente: o de incentivar o 
término da cultura de trotes convencionais em institui-
ções de ensino superior (IESs).
Isso já é realidade na FAAP desde 2009, quando foi lan-
çado o projeto do Trote Solidário. A Fundação propôs e 
os alunos entenderam que há maneiras muito mais sau-
dáveis de fazer amizades e apresentar a faculdade aos 

O aluno Thiago Nunes apresenta a Atlética FAAP aos recém-chegados.

Aluna Gabriela Girardi apresenta a Jr. FAAP aos calouros.

Os alunos Mauricio Assan e Thiago Santos des-
crevendo o C.A. de Comunicação e Marketing.

Da esquerda para a direita, os alunos Luisa Duarte, Victor 
Jorge e Guilherme Aguiar falando do D.A de Direito.

O estudante Rafael Cohen, presidente do D.A. de Artes Plásticas, 
relata aos calouros as atividades de sua faculdade.

 Luca Bergamo 
apresenta o D.A. 

de Administração 
aos novos alunos.



O Trote Solidário recepcio-
nou os calouros no Teatro 
FAAP, onde lhes foram 
passadas as informações 
sobre a Fundação e as 
Faculdades.

Alae Aboultaif, presidente do D.A. de 
Economia, apresenta a sua faculdade 
aos calouros.

O presidente do D.A. de Engenharia, Marlon Ceni, discorre 
sobre as atividades que são realizadas na faculdade.

Os comediantes Robson Nunes e Luiz 
França no espetáculo 3Tosterona.

O comediante Rodrigo Cáceres 
faz uma imitação do Zacarias.

Alunos no Trote Solidário na quadra coberta.



Alunos da Faculdade de Administração, equipe vencedora do Trote Solidário.

A partir da esquerda, em pé: Victor Dias Grinberg, Ariane H. Gaeta, Gabriella Françoso Albino, Juliana Modaneze, Flávia Dantas Watanabe, Manuela M. de A. 
Ceragioli, Adriana Nunes, Fabiana Catti, Juliany Kelly de Brito, Yasmim R. G. Martins e Mariana Cardoso. De joelhos: Maria Carolina D. F. da Silva, Gabriela P. 
Siqueira, Andrea Sendulsky e Camila Arantes.

Os vencedores de Miss Bixete, Giovana Serracini Previero, 
e Mister Bixo, Fernando Magalhães Bonfiglioli.

As alunas da Faculdade de Engenharia (a partir 
da esquerda) Andrezza, Gabriela e Caroline. Alunas contribuindo com latas de leite em pó na festa de confraternização.

Competição de Quem Come Mais.

Os calouros interagem com os comediantes no palco.



novos amigos do que as brincadeiras 
humilhantes. Os veteranos participam 
das atividades propostas e não levam 
os calouros para as ruas e pedágios.
Infelizmente, porém, ainda vemos no 
noticiário casos de humilhações e 
agressões físicas ou morais envolvendo 
alunos calouros de IESs brasileiras. O 
mais recente aconteceu em uma fa-
culdade de São Paulo e gerou grande 
repercussão quando imagens circula-
ram nas redes sociais mostrando um 
calouro amarrado a um poste e outros 
calouros sendo submetidos a compor-
tamentos humilhantes ou obscenos. 
E por mais que alguns complascentes 
ainda justifiquem que “ninguém é obri-
gado a fazer nada” e “participa quem 
quer”, vale lembrar que os calouros 
entram na faculdade querendo fazer 
parte do grupo e serem aceitos pelos 
outros. Não são todos que têm coragem de dizer não, 
mas isso não significa que eles estão de acordo com as 
“brincadeiras”. Claramente um abuso que precisa ser 
evitado e substituído por recepções amigáveis, de forma 
a extinguir os trotes desagradáveis e de mau gosto.

RESULTADOS - TROTE SOLIDÁRIO DA FAAP
Ao longo dos cinco anos de existência, o Trote Solidário 
da FAAP já contou com a participação de mais de cinco 
mil alunos. Ao todo, foram arrecadados mais de 12 mil 
quilos de alimentos enviados para 20 entidades benefi-
centes. Diversas ações de voluntariado foram realizadas 
em lar de idosos, de crianças, moradores de rua, pessoas 
com câncer, entre outras. Os troféus oferecidos aos vencedores da competição no Trote Solidário.

Da esquerda para a direita: As estudantes da Faculdade de Artes Plásticas Isabella, Letícia, Carol 
G., Luiza, Melanie, Vitória, Raissa, Caroline, Isadora, Sabrina, Natalia Caravati, Stela e Natalia. 

Da esquerda para a direita: Aline Spaziani, Patricia Oliveira Mendes, Laís 
Bueno Gonçalvez, Piera Pannocchia, Isabela Marangoni e Gabriela Conci.



TROTE SOLIDÁRIO
0

2
0

Como se nota, os novos alunos da FAAP já se conheceram e 
formaram seus grupos, iniciando assim os seus relacionamentos 

que vão durar, provavelmente para sempre...

Aspectos da festa de confraternização que aconteceu fora  
do campus da FAAP, após a realização do Trote Solidário.


