
 

Programação da Semana de Recepção às(aos) Calouras(os) do 
Bacharelado em Relações Internacionais (2016) 

 
Esse documento tem como objetivo apresentar as atividades que são propostas e estão 

sendo organizadas pela Força-Tarefa de Recepção, grupo formado pelos alunos de Relações 
Internacionais da Universidade de São Paulo para receber as suas calouras e os seus calouros 
de 2016, que, excepcional e pioneiramente, tornar-se-ão alunos do Instituto de Relações 
Internacionais (IRI) por duas formas de ingresso: o processo seletivo do SiSU (Sistema de 
Seleção Unificada) e a FUVEST (Fundação Universitária para o Vestibular). 

Segue abaixo a descrição das principais atividades: 
 

 Apresentação do curso, feita pela Direção e Coordenação: será realizada na sala de 
aula do IRI, pelo Diretor, Prof. Pedro Dallari e pela Vice-Presidente da Comissão de 
Graduação, Cultura e Extensão Universitária, Profa. Maria Antonieta. 

 
 Passeio ao Centro: outra atividade tradicional das Semanas de Recepção de RI. Essa 

atividade tem por objetivo mostrar alguns pontos históricos e relevantes no Centro de São 
Paulo e arredores, como a antiga sede da FFLCH (na Rua Maria Antônia) e da FAU (na 
Rua Maranhão). O objetivo da atividade é abordar o histórico dos espaços da Universidade 
e da instituição em si, apresentar uma parte da cidade relevante para os calouros, e 
discutir a questão da ocupação e utilização dos espaços públicos, da universidade e da 
cidade como um todo. 

 
 Debate na São Francisco: O “Passeio pelo Centro” também envolve uma abordagem, em 

cada um dos pontos, sobre o histórico da USP e da cidade, o significado dos espaços e 
prédios e das formas de ocupação e uso que se dão deles. O passeio será encerrado com 
um momento de discussão conjunta sobre tudo isso em uma sala da “SanFran”. 
 

 Apresentação das Instituições de RI: Trata-se da apresentação das Instituições 
estudantis dos alunos de RI. Assim, estão contempladas:  

o Associação Atlética Acadêmica Guimarães Rosa (AAAGR). 
o Centro Acadêmico Guimarães Rosa (GUIMA). 
o Clube de Simulações (CS). 
o Empresa Júnior de Relações Internacionais (RIUSPJr.). 
o Núcleo de Estudos de Relações Internacionais (NERI). 
o Projeto de Extensão Educar para o Mundo (EpM). 
o Núcleo de Mulheres de RI. 
o Coletivo LGBT de RI. 
o Núcleo de Estudos e Difusão de Relações Internacionais (NEDRI). 
o Grupo de Conversação (GruCon). 
o Aliança Bíblica Universitária do IRI (ABU-IRI). 

 
 Rodas de discussão sobre a Calourada: promover uma troca de ideias inicial com os 

calouros sobre a situação atual da USP, buscando solver parte de suas indagações sobre 
a questão da democratização da Universidade e outros temas contemplados nos debates 
propostos. Tal diálogo será iniciado pelas diversas atividades promovidas no dia anterior 
(quarta-feira) através da “Calourada Unificada” construída pelo DCE Livre da USP e 
Centros Acadêmicos desta Universidade. 

 



 

 Atividades Integrativas: mais um momento de integração veterano-calouro. Atividades 
recreativas múltiplas, como por exemplo: brincadeiras, jogos diversos, e muitas outras.  

 
 Gincana: atividade realizada no CEPEUSP, com o intuito de promover a familiaridade do 

ingressante com aquele espaço. Charadas, corridas e provas diversas compõem a 
estrutura da Gincana. 

 
 Dia dos Esportes: todas as calouras e os calouros são apresentados ao Centro de 

Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (CEPEUSP) para conhecerem toda a 
estrutura e o ambiente que é oferecido para a prática de esportes. Os ingressantes serão 
fortemente estimulados a participar de quatro esportes coletivos em pequenas e adaptadas 
partidas de basquete, futebol de salão, randebol e voleibol, além do fato de que dar-se-á 
oportunidade de jogar tênis durante a ocasião. Entre a troca de esporte coletivo, cada 
representante de um esporte da Atlética de RI (AAAGR) fará uma pequena apresentação 
sobre a prática do esporte respectivo no curso e um convite para que os ingressantes 
conheçam e participem dos treinos. 

 
 Apresentação da Bateria do Jegue Louco (Ba.Je.Lo): Durante a Semana de Recepção, 

os ingressantes serão apresentados às instituições, mas a Bateria do Jegue Louco 
(Ba.Je.Lo) terá um tempo diferenciado para fazer uma apresentação da prática e do 
barulho de uma bateria. No final do dia, a bateria se apresentará para os ingressantes, a 
fim de mostrar-lhes o trabalho que desempenham durante o ano nos jogos das equipes 
esportivas de relações internacionais e, além de animar um ambiente de integração entre 
calouros e veteranos com música e animação, convidar os ingressantes a participarem da 
entidade e aprenderem a tocar instrumentos. 

 
 Atividade do Núcleo de Mulheres de RI:  O Núcleo de Mulheres do curso procurará 

abarcar a questão feminista de diversos ângulos com as/os estudantes ingressantes, além 
de proporcionar um relato sobre o movimento feminista na universidade no último ano, que 
teve grande importância e repercussão. A atividade consistirá em diferentes dinâmicas a 
fim de tratar a questão feminista de diversas maneiras, contemplando, quando possível, o 
contexto das relações internacionais, nos ambientes de estudo e de trabalho.  

 
 Aula Inaugural: eis aí a tão esperada “Aula Magna de RI”, mais conhecida como 

Aula/Debate “Fictícia”. Também realizado em outros cursos, a aula “fictícia” é carteirinha 
carimbada na Semana de Recepção. Contando com a participação dos Professores do IRI, 
o evento tem o intuito de introduzir algumas reflexões da agenda Internacionalista de modo 
bastante descontraído e inteligente. O “aluno” é convencido de que esta será sua primeira 
(e mais importante!) aula do ano, para então começar a perceber a brincadeira e a ela se 
integrar. 


