
 

 

 

 

 



Programação 
 
Atenção!!! 
 
O projeto prima pelo respeito, pela harmonia e pela amizade.  
Qualquer curso que fizer uso de atitudes negativas, violentas ou que 
possam denegrir a imagem de colegas, dos cursos ou da IES serão 
automaticamente eliminados do Super Calouro e poderão ser punidos 
de acordo com o Regimento da Instituição. 
 
 
Até 22 de Fevereiro  (quinta-feira) 
 

 
As Coordenações de Curso são responsáveis por informar os alunos e 
promover o projeto Super Calouro antes do início de suas atividades. 
Também devem acompanhar as tarefas, incentivando a participação dos 
seus estudantes e contribuindo com o clima de integração e amizade que 
deve marcar o projeto. 
  
Coordenações: escolher/eleger o representante de turma. Repassar para 
a Comunicação até 22 de Fevereiro. 
 
Coordenações: devem agendar o seu horário no Cadeira Elétrica  até 22 
de Fevereiro na Comunicação. 
 
**** IMPORTANTE – Coordenações – Informem os professores, que 
repassem as datas e horários da programação e peçam colaboração para 
que contribuam com o projeto, para que permitam a participação dos 
alunos nas atividades. 
 
CERTIFICAÇÃO: Coordenadores, comunicar aos acadêmicos que eles 
devem realizar a sua INSCRIÇÃO, através do Portal de Eventos do 
UNITPAC, no Projeto Super Calouro, para receberem a certificação. 
Quem não efetivar sua inscrição no portal de eventos até a data 
programada, não receberá a certificação. 
As turmas que não cumprirem todas as tarefas do projeto Super Calouro 
não receberão a certificação. 

 Participante do Projeto (calouros) 15 horas – Inscrição pelo Portal de 
eventos de 23 de Fevereiro até 06 de Março. 

 Representante de Turma (organizador) 25 horas – Indicado pelo 
Coordenador de Curso Inscrição no Departamento de Comunicação ou 
DCE (não precisa se inscrever no portal de eventos) 

 Voluntários (veteranos e funcionários) 30 horas – Inscrevam-se no 
Departamento de Comunicação ou no DCE 
 

26 de Fevereiro – (Segunda-feira) 

 Reunião às 20h30min no DCE-UNITPAC, para esclarecer dúvidas sobre o 
Projeto. Cada turma deve encaminhar 01 representante para a reunião. 
Tolerância de atraso: 15 min. Local: DCE 



 
 
22 de Fevereiro ( quinta-feira) 
 

ATENÇÃO COORDENADORES  
 

A Comissão organizadora precisa dos nomes, e-mail e telefones dos: 
- Professores e alunos voluntários do curso para apoiar o projeto;  
- Calouro representante da turma;  
- Agendar o horário da Cadeira Elétrica.  

 
 
A partir de 01 de Março (quinta-feira) 
Troca de camiseta (5kg de Alimentos mais foto no instagram) do Projeto no 
DCE.  
ATENÇÃO: SAL E AÇUCAR não serão aceitos na troca 
Atenção: São 700 camisetas e cerca de 900 calouros – Retirem suas 
camisetas o quanto antes para evitar transtornos. 
Cada Coordenador receberá 2 camisetas para sua equipe de apoio. 
 
27, 28 de Fevereiro e 01 de Março (terça, quarta e quinta ) 
 

3 integrantes de cada time 
Cadeira Elétrica – Quizz - ao vivo - com a Rádio Araguaia FM. 

 Três acadêmicos/calouros participam de um jogo de perguntas e 
respostas sobre conhecimentos gerais, cultura ou musica. Cada calouro 
responderá uma questão, ele pode escolher apenas um colega dos cinco 
que poderá auxiliá-lo na resposta. 

 Em caso de algum acadêmico presente (fora o selecionado pelo 
participante) ajudar “soprar”, os competidores nas respostas, o curso 
perderá os pontos da pergunta.  
 
Pontos: 
• Cada questão correta vale 200 pontos.  
• Serão 03 questões para cada Curso 
 
De 26 de Fevereiro até 07 de Março (Quarta) 
ARRECADAÇÃO DE DONATIVOS – Local: DCE/ITPAC 
 

ATENÇÃO! 
As Blitz nas ruas de Araguaína estão proibidas no projeto Super Calouro. Estas ações 
beneficiam os cursos, mas atrapalham o trânsito, irritam motoristas e colocam em risco a 
vidas dos estudantes. Vamos ser criativos e pensar em formas mais seguras e saudáveis 
de contribuir com o projeto. A punição para a infração é a eliminação do Curso no Projeto. 
A Comissão Organizadora é responsável pelas decisões do projeto. 

 
Coleta de alimentos não-perecíveis, roupas, calçados, fraldas, 
brinquedos e livros (somente literários, didáticos não serão aceitos). 
Horário de atendimento – Manhã 8h às 9h30  / Tarde 14h às 15h30  - 
Noite 19h às 21horas.  

 ATENÇÃO: SAL E AÇUCAR NÃO valem  

 Alimentos de baixa qualidade não serão aceitos (exemplo: Arroz só serão 
aceitos tipo 1 e tipo 2).   



 Alimentos a granel não serão aceitos. (ex. saco de 50 kg de arroz)  
 
 O curso pode entregar cestas básicas prontas, devidamente embaladas 
com os 9 itens abaixo especificados. 
Obs: As Empresa podem fornecer Nota Fiscal, para repassar para as entidades, mediante 
contrato que permita retirar as cestas em até 03 (três) meses, evitando vencimento dos 
alimentos. Todas estas ações devem ser acordadas, documentadas, registradas e 
organizadas entre fornecedores e entidades. 
 

PRODUTO UNIDADE QUANT. 

ARROZ 5kg 1 

AÇUCAR CRISTAL 2kg 1 

FEIJÃO CARIOCA 1kg 1 

MACARRÃO/ESPAGUETE 500g 1 

OLÉO DE SOJA 900ml 1 

CAFÉ 250g 1 

FLOCO DE MILHO 500g 1 

EXTRATO DE TOMATE 140g 1 

BISCOITO/AGUA E SAL 500g 1 

 
 
 
De 26 de Fevereiro até 09 de Março  
Campanha de Doação de Sangue e Cadastro de Medula Óssea 
LOCAL: Hemocentro. 

• Qualquer pessoa, não necessitando ser calouro ou acadêmico, 
pode doar sangue, basta informar no Hemocentro para o curso que está 
destinando a sua doação. OBS.: A contagem geral será repassada a 
Comissão Organizadora pelo Hemocentro na data de encerramento. 
 
 

07 de Março (sexta-feira) 
Encerramento da coleta de Alimentos não perecíveis, roupas, livros e 
brinquedos. (21h) 
 
07 de Março (quarta-feira) 
Encaminhar nome completo e curso do calouro e caloura de cada turma 
que participarão do desfile.  
 
07 de Março (quarta-feira) 
Plantio de Árvores – 8h  

• Cada turma deverá realizar o plantio simbólico da árvore (Os 
calouros não terão a responsabilidade de levar as mudas. O setor de 
Comunicação entregará as mudas no local do plantio). 

 

 Local: Estar com a muda em frente a pista Atlética 

 Horário: 8h (Todas as turmas devem mandar representantes vestindo a 
camiseta do projeto). 
• O Departamento de Comunicação irá fotografar e filmar a ação. 
 



08 de Março 
 

Entrega dos donativos para as entidades beneficentes  
 

09 de Março - Sexta – Evento final 
Local: Auditório – 19h 
 

Escolha da Garota e do Garoto Super Calouro 
Cada Curso/ deverá escolher um  Calouro e uma Caloura para 
desfilarem e participarem do Concurso. Os concorrentes devem estar 
usando a camiseta do projeto. 
Os nomes dos calouros que irão desfilar, devem ser comunicados até a 
data 07 de março, no Departamento de Comunicação do UNITPAC. 

 A ordem e os horários dos desfiles devem ser respeitados, sendo 
desclassificado quem não estiver presente no momento em que for 
chamado. 

 Uma Comissão Julgadora irá escolher a Garota e Garoto Super Calouro. 
* Garoto Super Calouro e Garota Super Calouro eleitos pela comissão 
organizadora. 
Os resultados serão anunciados logo após os desfiles. 
 
 
 
 

 
 


