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Introdução  

 A Comissão de Recepção dos Calouros do IPUSP em 2016 é composta 

pelos seguintes integrantes: Andréa Cristina de Araújo Coutinho (número USP: 

9296056), Barbara Nunes (número USP: 8940452), Catia Santos Zanzim 

(número USP: 9296171), Fernanda Pascoto Fugimoto (número USP: 9295952), 

Gustavo Crivello César (número USP: 9295865), Gustavo Gomes Calia 

(número USP: 9296000), Igor Majeau de Queiroz (número USP: 9296021), 

João Vitor Lemos Franca (número USP: 9296251), Julia Takeuti Veiga de 

Castro (número USP: 9295802), Laura Rudella Tonidandel (número USP: 

9296164), Lucas Amaral Saporiti (número USP: 9295948), Luciana Valente 

Kandir (número USP: 9296098), Marcelo Jardim dos Santos (número USP: 

9296272), Mariana Ros Stefani (número USP: 9296042), Marina De Paranaguá 

Vianna (número USP: 9295931), Samuel Guitti Leite (número USP: 8998620), 

Sung Hwan Ahn (número USP: 9296014) e Victoria de Angelis (número USP: 

9295851).  

Os principais objetivos da semana de recepção de calouros é 

desenvolver uma série de atividades que visam à integração entre calouros e 

veteranos e entre os próprios calouros para promover melhor convivência 

dentro do instituto. Concomitantemente, procuramos apresentar a universidade 

e o instituto aos calouros de modo a informa-los sobre o funcionamento destes 

e ajudar a esclarecer dúvidas, promovendo maior adaptação aos que 

ingressam.  

O presente documento apresenta a proposta de cronograma de 

atividades a serem realizadas durante a semana de recepção dos calouros do 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP) do ano de 2016, 



abrangendo a semana do dia 15 de fevereiro ao dia 19 de fevereiro de 2016 

em horários entre as oito da manhã e as seis da tarde. 

 A seguir, procuramos apresentar o calendário de atividades e as devidas 

descrições constantes do local da atividade e o (as) responsável (eis) por ela.  

 

 

Atividades e descrições: 

● Apresentação do Diretor, Apresentação das Entidades e Aula Magna: fala 

inicial do Diretor Gerson Tomanari, recepcionando os calouros, seguido da 

apresentação das entidades e coletivos estudantis da Psicologia (Centro 

Acadêmico Iara Iavelberg, Atlética, Golpsico, Coletivo Feminista e Coletivo 

LGBT). Em seguida, ocorrerá a Aula Magna com a professora María Lívia 

Moretto.  

 Local: Auditório do Bloco G (Carolina Bori).  

 Horário: Segunda-feira (15/02), 08:00 - 12:00.  

 Responsável: Mariana Stefani (Número USP: 9296042; Telefone: 

(11) 97698-7030). 

● Atividade do C.A. Iara Iavelberg (I): atividade do Centro Acadêmico junto aos 

calouros com o intuito de reflexão sobre a atual conjuntura da Universidade e 

discussões sobre a vivência política no ambiente da USP.  

 Local: Sala 13 do Bloco B.  

 Horário: Segunda-feira (15/02), 14:00 - 16:00.   

 Responsável: Lucas Saporiti (Número USP: 9295948; telefone: 

(11) 97187-7323). 

● Atividade do Coletivo LGBT*: atividade de reflexão sobre os temas que 

circundam a questão LGBT* na sociedade atual, com foco na percepção de 

privilégios da comunidade não LGBT* e em questões relacionadas à LGBT*-

fobia.  



 Local: Sala 21 do Bloco B.  

 Horário: Segunda-feira (15/02), 16:00 - 18:00.  

 Responsável: Samuel Guitti (Número USP: 8998620; telefone: 

(67) 8131-5391). 

● Aula Falsa: Aula organizada por alunos e ministrada pelo Sr. Jairo, vendedor 

de livros no IPUSP, abordando temas que ironizam estereótipos aplicados a 

alunos de Ciências Humanas, tais quais astrologia e artesanato. Esta é uma 

aula que deve parecer verdadeira para os alunos à primeira vista, mas que vai 

se tornando, com o passar da aula, uma grande brincadeira.  

 Local: Sala 21 do Bloco B.  

 Horário: Terça-feira (16/02), 08:00 - 09:00.  

 Responsável: Marina Vianna (Número USP: 9295931; telefone: 

(11) 941819979). 

● Atividade do Coletivo Feminista: atividade de reflexão sobre os temas que 

circundam a questão da mulher na sociedade atual, com enfoque no 

acolhimento das calouras e reflexão sobre temas de violência contra a mulher.  

 Local: Auditório do Bloco G (Carolina Bori).   

 Horário: Terça-feira (16/02), 09:00 - 12:00   

 Responsável: Laura Tonidandel (Número USP: 9296164; 

telefone: (11) 97311-8590). 

● Pintura do Centro Acadêmico: pintura das paredes do Centro Acadêmico Iara 

Iavelberg, por alunos de todos os anos, visando à integração entre calouros e 

veteranos, bem como incentivando todos a ocuparem o espaço que lhes 

pertence e a que cuidem do mesmo.  

 Local: Centro Acadêmico Iara Iavelberg (Bloco B). 

 Horário: Terça-feira (16/02), 14:00 - 18:00.  

 Responsável: Marina Vianna (Número USP: 9295931; telefone: 

(11) 941841-9979). 



● Calourada da Saúde: série de mesas de discussão preparadas por entidades 

de fora do IPUSP para os calouros com o intuito de discutir temas da questão 

da saúde.  

 Local: A ser decidido pelo DCE (outra faculdade que não o IP)  

  Horário: Quarta-feira (17/02), 08:00 - 12:00.  

  Responsável: Catia Zanzim (Número USP: 9296171; telefone: 

(11) 96183-5272). 

● Calourada Unificada: série de mesas preparadas por entidades de fora do 

IPUSP para os calouros de toda a Universidade, com o intuito de discutir 

questões pertinentes a esses alunos.  

 Local: A ser decidido pelo DCE (Provavelmente se realizará na 

FFLCH [Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência Humanas]).  

  Horário: Quarta-feira 14:00 - 18:00.  

  Responsável: Catia Zanzim (Número USP: 9296171; telefone: 

(11) 96183-5272). 

● Atividade do C.A. Iara Iavelberg (II): atividade com o intuito de contextualizar 

os calouros nas questões que apareceram durante a paralisação do ano de 

2015 e no organograma da Universidade.  

  Local: Sala 13 do Bloco B.  

  Horário: Quinta-feira (18/02), 08:00 - 12:00.  

  Responsável: Lucas Saporiti (Número USP: 9295948; telefone: 

(11) 97187-7323). 

● Teatro do Oprimido: atividade composta por uma série de atividades teatrais 

com o intuito de integração dos calouros e da reflexão sobre grupos 

marginalizados por meio de atividades corporais sob a coordenação de Dodi 

Leal. 

 Local: Atelier do CEIP (Bloco D).  

 Horário: Quinta-feira (18/02), 14:00 - 16:00.  



 Responsável: Victoria De Angelis (Número USP: 9295851; 

telefone: (11) 99303-2604). 

● Atividade da Comissão: atividade proposta pela Comissão com o objetivo de 

integração dos alunos, buscando estimular conversas entre veteranos e 

calouros, trocas de experiências e descobertas de interesses mútuos.  

 Local: Centro Acadêmico Iara Iavelberg.  

 Horário: Quinta-feira (18/02), 16:00 - 18:00.  

 Responsável: Marina Vianna (Número USP: 9295931; telefone: 

(11) 941841-9979). 

● Laboratório de Sensações: atividade que estimula as sensações dos alunos, 

composta por uma sala de reflexão (em que o aluno reflete sobre seu percurso 

até a universidade) e uma sala de sensações (em que, vendado, o aluno passa 

por uma trilha com elementos que exploram seus sentidos [tato, olfato, paladar, 

audição], com objetos como plumas, sons e alimentos).  

 Local: Segundo andar do Bloco B.  

 Horário: Ocorrerá concomitantemente à atividade do C.A., do 

Teatro do Oprimido e da atividade da Comissão (Quinta-feira, 

18/02, 08:00 - 18:00).  

 Responsável: Júlia Takeuti (Número USP: 9295802; telefone: (11) 

99486-6650). 

● Atividade da Biblioteca: atividade pensada pelos funcionários da Biblioteca 

para introduzir os calouros ao funcionamento da mesma.  

 Local: Bloco C (Biblioteca).  

 Horário: Sexta-feira (19/02), 08:00 - 12:00.  

 Responsável: Catia Zanzim (Número USP: 9296171; telefone: 

(11) 96183-5272). 

● Atividade da Atlética: atividade voltada para a questão esportiva, por meio da 

realização de uma série de jogos com os calouros.  



 Local: CEPEUSP (Centro Estudantil de Práticas Esportivas da 

USP).  

 Horário: Sexta-feira (19/02), 14:00 - 18:00. 

 Responsável: Mariana Stefani (Número USP: 9296042; Telefone: 

(11) 97698-7030). 

 


