
 

 

 

 

SEMANA DE RECEPÇÃO DE CALOUROS 2012 

Universidade de São Paulo 

Instituto de Psicologia  

 

Programação:  

 

Segunda-feira / dia 27/2 

Aula Magna: Aula introdutória que será ministrada pelo Prof. Fernando César 
Capovilla, com o intuito de introduzir os calouros na psicologia e na universidade, 
sendo uma aula com caráter explicativo e introdutório sobre o funcionando e as 
expectativas em relação ao curso e profissão. 

Aula com Eclea Bosi: Juntamente com o espaço físico montado nos corredores da 
psicologia, procuramos a Profª Emérita Eclea Bosi para contar um pouco sobre a 
história e estórias do nosso instituto IP. Acreditamos que o primeiro passo para 
integração e identificação com o local onde vamos estudar é conhecer a sua história, 
assim sendo, a Profª ministrará a aula contando um pouco sobre a história do nosso 
instituto. 

Bandeijão Central: Levaremos os calouros para almoçarem no bandeijão central, com 
o intuito de começarmos a mostrar um pouco de nossa universidade a eles. 

Laboratório de Sensações: Uma atividade com caráter dinâmico, que leva os 
calouros a uma experiência nova dos seus sentidos, tendo um pequeno ensinamento 
sobre o que os aguarda no final do curso. 

Futebol de Sabão: Atividade com caráter inteiramente interativo. Acreditamos que por 
meio de gincanas e brincadeiras, a interação entre os calouros e os veteranos torna-se 
melhor.  O futebol ocorrerá paralelamente ao Laboratório de Sensações,  atividade 
feita individualmente, é também uma forma de evitar a dispersão do grupo e mantê-lo 
unido. 

Twistter com tinta: Uma pequena adaptação do antigo jogo de tabuleiro Twistter, com 
a mesma intenção de integrar os calouros. 

Happy hour: Após as atividades do dia, os calouros serão levados ao centro 
acadêmico Iara Lavelberg onde ocorrerá interação entre os calouros e veteranos. Os 
Happy Hours serão distribuídos entre as várias entidades (Atlética, CA, cursinho e 
etc), ficando cada uma responsável por um Happy Hour. 

 

 

 



 

 

 

 

Terça- feira / dia 28/2 

Aula trote: Uma aula fictícia, ministrada pelo aluno do segundo ano de psicologia da 
USP, Antonio Oliveira. A aula ocorrerá dentro de trâmites normais, com exceção às 
piadas e brincadeiras que serão feitas, e terá também o intuito de fornecer mais 
informações aos calouros sobre o instituto e o curso de Psicologia. 

Café na Biblioteca: Levaremos os calouros à biblioteca do IP, onde uma funcionária 
ficará responsável por apresentar esse setor fundamental para a formação. 

Atividade no CEPE: Atividade que ocorrerá no centro de práticas esportivas da USP, 
tendo como responsáveis por tal atividade a Atlética. Essa atividade terá como intuito 
a apresentação do espaço físico do CEPE, além de mostrar o funcionamento da 
Atlética e convidar os calouros para experimentar a práticas de diferentes esportes de 
uma maneira diferente. 

Happy hour: Funcionará de semelhante ao Happy hour do dia anterior possuindo o 
mesmo intuito. 

 

Quarta-feira / dia 29/2 

Atividade com Adriana Marcondes Machado: A profª Adriana Marcondes Machado 
ministrará uma atividade que possui um caráter introdutório para a atividade que será 
exercida em seguida. Abordará nessa aula o tema sobre a extensão na universidade 
pública. 

Roda de Conversa “A extensão na universidade pública”:Atividade da Comissão 
de graduação: Essa atividade será conduzida pelos seguintes professores do IP 
Adriana Marcondes Machado (PSA), Maria LuizaSandoval Schmidt (PSA); Leny Sato 
(Chefe de Departamento PST); Bernardo Svartman(PST); Alessandro de Oliveira dos 
Santos (PST); Luís Guilherme Galeão da Silva (PST) e Ianni Regia Scarcelli 
(Presidente da Comissão de Graduação) e pelo aluno Fernando Horta. Na primeira 
parte da atividade os alunos serão divididos em pequenos grupos para levantarem 
questões e trocarem suas expectativas, como forma de aquecer a conversa que se 
dará na roda entre alunos e professores. É intuito, também, criar um ambiente de 
aproximação entre professores e alunos. 

Atividade do CA: Atividade que terá como responsáveis os membros da nova gestão 
do CA (gestão agora de 2012). O principal objetivo é mostrar aos calouros as 
atividades que estão ocorrendo no Instituto e explicar o que é e como funciona o CA. 

Calourada Unificada: O intuito é levar os calouros, que estiverem de acordo, no final 
do dia à ‘calourada’ unificada, para que eles entrem em contato com outros calouros e 
comecem a se integrar com a realidade de outras unidades de nossa Universidade. È 
uma forma importante para conhecer mais sobre a USP. 
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Quinta-feira / Dia 1/3 

Piquinic + Histeria: Realização de um piquinic como almoço e café da manhã para 
criar um espaço de conversa e interação entre os calouros. Com o mesmo intuito 
convidamos a Histeria ( bateria da psico) para se apresentarem e falarem um pouco 
sobre o que fazem. 

 

Psico Várzea: Nome dado a uma séria de atividades, gincanas e pequenos 
campeonatos que faremos com os calouros. Estarão inclusos nessas atividades 
campeonatos de truco, sinuca, jogos de tabuleiro. Estamos providenciando, também, 
um Karaoke, a organização de um show de talentos, etc. 

Happy hour: Funcionará assim como os outros. 

 

 

Sexta-feira / Dia 2/3 

Gincanas: Atividade que envolverá várias gincanas, como corrida de ovo, corrida de 
saco, entre outras, com objetivo de mostrar os diversos blocos do IP e explicar o seu 
funcionamento. Para isso, cada gincana ocorrerá em um bloco diferente. 

 

Pastelada: Festa do final da Semana de Recepção, organizada pela Atlética. Tem 
como intuito a integração e realização de uma festa de encerramento da Semana. 
Será montada uma barraca de pastel. 
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Programação:  

 

 

Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 1 Dia 2 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

08:00 Café da 
Manhã 
 
09:00 – 10:00 
Aula Magna c/ 
Fernando 
César 
Capovilla 
 
10:30 Aula 
com Emérita 
Eclea Bosi 

08:00 Café 
da Manhã 
 
09:00 Aula 
Trote c/ 
Antonio 
Oliveira 
 
10:00 Café 
na 
Biblioteca 

08:00 Atividade 
com Adriana 
Marcondes 
 
 
10:00 – 12:00 
Roda de 
Conversa: A 
Extensão na 
Universidade 
Pública 

Início as 10:00 
 
10:00 Piquinic + 
Histeria + 
inscrições para o 
Psico varzéa 
(Que abrange 
truco, sinuca, 
cara a cara) 

Gincanas 

Almoço 
Central 

Almoço a 
decidir 

Almoço a decidir Piquinic 
 

Lab. 
Sensações 
 
Fut. Sabão 
 
Twistter com 
Tinta 

Atividade 
no cepe 
(Atlética) 

Atividade do CA Psico varzéa + 
Karaoke + Show 
de talentos 

“Pastelada” 
Organizada 
pela atlética. 

Happy Hour Happy 
Hour 

Calourada 
Unificada 

Happy Hour 
 

 


