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O Super Calouro é um projeto organizado pelo UNITPAC e DCE(Diretório 

Central de Estudantes) e conta com o apoio do Hemocentro e Rádio 

Araguaia FM. O projeto tem como principal objetivo acabar com o trote 

violento e despertar a consciência solidária. Já são 24 edições e 12 anos de 

projeto. 

 

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. 

 

 

 

Para que a gincana possa ocorrer de forma solidária e justa, possibilitando 

ainda a contagem de pontos, os acadêmicos serão divididos por curso 

sendo eles: 

 Agronomia 

 Ciências Contábeis 

 Direito 

 Enfermagem 

 Engenharia Civil 

 Estética e Cosmética 

 Farmácia 

 Medicina 

 Odontologia 

 Psicologia 

Os coordenadores de curso são responsáveis por informar aos 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. Colaboradores técnico-administrativos reforçarão o 

apoio ao projeto nesta edição. 

ATENÇÃO 

EQUIPES SUPER CALOURO 
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Pontuação: 300 pontos+ camiseta do projeto 

Campanha de doação de sangue e cadastro e medula óssea. 

Qualquer pessoa, não necessitando ser calouro ou acadêmico, pode doar 

sangue, basta informar no Hemocentro o curso para o qual será destinada a 

doação.  

As doações de sangue e cadastro de medula óssea acontecerão do dia 25 

de fevereiro a 22 de março. Os calouros ou veteranos que fizerem sua 

doação no período entre 25 e 28 de fevereiro além dos 300 pontos para o 

curso ganham também a camiseta do projeto. 

As camisetas podem ser retiradas no Departamento de Comunicação 

mediante apresentação do comprovante da doação (feitas de 25 a 28/02) 

entregue pela equipe do Hemocentro Araguaína. 

OBS: A contagem geral será repassada a Comissão organizadora pelo 

Hemocentro na data do encerramento. 

 

 

Pontuação: 200 pontos 

Serão aceitas as doações de: 

 Alimentos não perecíveis 

 Roupas 

 Calçados 

 Fraldas 

 Brinquedos 

 ATENÇÃO: sal e açúcar não valem 

 Alimentos de baixa qualidade não serão aceitos (Exemplo: Arroz só 

serão aceitos tipo 1 e 2) 

 Alimentos a granel não serão aceitos (Exemplo: Saco de 50 Kg de 

arroz) 

 O curso pode entregar cestas básicas prontas, devidamente 

embaladas com os 9 itens abaixo especificados. 

  

o As empresas podem fornecer Nota Fiscal, para repassar as entidades, 

mediante contrato que permita retirar cestas em até 03 (três) meses, evitando  

ARRECADAÇÃO DE DONATIVOS – 11 a 28 de março 

Local: DCE – Bloco F inferior 

Horários de atendimento 

DCE UNITPAC 

Manhã: 8h às 9h30min 

Tarde: 14h às 15h30min 

Noite: 19h às 21 horas 

Doação de sangue – 25/02 a 22 de março 

Local: Hemocentro 
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ovencimento dos alimentos. Todas estas ações devem ser acordadas, 

documentadas, registradas e organizadas entre fornecedores e entidades. 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 

Arroz 5kg 1 
Açúcar cristal 2Kg 1 
Feijão carioca 1Kg 1 

Macarrão/espaguete 500g 1 
Óleo de soja 900 ml 1 

Café 250g 1 
Floco de milho 500g 1 

Extrato de tomate 140g 1 
Biscoito agua e sal 500g 1 

 

 

 

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. 

 Participantes do projeto (calouros) – 15 horas – Inscrição pelo portal de 

eventos de 25/02 a 11 de março. 

 Inscrição e participação da palestra em 13 de março – 5 horas 

 Voluntários para organização de donativos (veteranos) – 30 horas – 

Inscrevam-se no DCE. (Inscrições de 25/02 a 11 de março) 

 

 

 

Cada acadêmico entrega 5 kg de alimentos e troca pela camiseta do 

projeto Super Calouro 2019/1. As trocas acontecerão no DCE – Bloco F 

inferior. 

Na semana compreendida entre os dias 11 e 15 de março, a troca de 

alimentos por camiseta é exclusiva para calouros, após esse período, as 

trocas podem ser feitas também por acadêmicos veteranos. 

 

CERTIFICAÇÃO 

TROCA DE ALIMENTOS POR CAMISETAS –11 a 28 de março 

Local DCE – Bloco F inferior 
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PALESTRA – Profissões do futuro e universo acadêmico 

Auditório – 13 de março – 2º horário de aula, manhã e noite – A mesma 

palestra será ofertada duas vezes no mesmo dia e os acadêmicos podem 

escolher o turno adequado ao seu horário. 

 

 

 

Pontuação: 100 pontos 

Cada curso deve visitar uma das entidades beneficentes indicadas pelo 

projeto, conforme seja agendado no Departamento de Comunicação, 

enviando acadêmicos vestindo a camiseta do Super Calouro. 

Os cursos participantes deverão realizar registro fotográfico da visita e 

encaminhar a fotografia para o e-mail: site@itpac.br no período entre 13 e 

20 de março.  

As fotos serão postadas no Instagram oficial do UNITPAC e ganhará a 

pontuação o curso que tiver mais curtidas na foto. 

 

 

 

 

3 integrantes de cada equipe. Quizz ao vivo com a Rádio Araguaia FM 

Três acadêmicos/calouros de cada equipe participam de um jogo de 

perguntas e respostas sobre conhecimentos gerais, cultura ou música. Cada 

calouro responderá uma questão, ele pode escolher apenas um colega da 

plateia que poderá auxiliá-lo na resposta. 

Atrasos nos horários estabelecidos para a realização do game irão 

configurar na perda dos pontos da prova para a equipe curso. 

Em caso de algum acadêmico presente (fora o selecionado pelo 

participante) ajudar “soprar”, os competidores nas respostas, a equipe 

perderá os pontos da pergunta. 

Cadeira elétrica – 12, 13 e 14 de março 

Local: DCE UNITPAC 

Visita a entidades carentes da cidade – 13 a 20/03 

mailto:site@itpac.br
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Horários da cadeira elétrica por curso: 

Manhã Noite 

12/03/2019 

8h30min – Direito matutino 20h30min - Agronomia 

9h - Enfermagem 21h – Ciências Contábeis 

13/03/2019 

8h30min – Engenharia Civil 20h30min –Direito noturno 

9h - Farmácia 21h – Estética e Cosmética 

14/03/2019 

8h30min – Medicina 20h30min - Psicologia 

9h - Odontologia  

Cada questão correta vale 200 pontos - Serão 3 questões para cada equipe. 

 

 

 

 

 Plantio de árvores – 08h 

Pontuação: 200 pontos 

O encerramento do projeto terá início com o plantio de uma árvore que será 

feito em local estabelecido pela equipe organizadora do Super Calouro 

2019/1. Deverão comparecer ao plantio um representante de cada curso. A 

pontuação será atribuída apenas aos cursos presentes no momento em que 

a árvore for plantada. 

 

 5 Provas estabelecidas por empresas e entidades parceiras 

Pontuação: 150 pontos cada prova 

 

Neste ano, o projeto Super Calouro contará com o apoio de empresas 

parceiras que participarão do projeto definindo as provas que deverão ser 

executadas pelos calouros dos cursos participantes. As provas serão reveladas 

apenas no momento da gincana. 

Entidade/Empresa responsável Pontuação 

Rotary Club 300 pontos 

Aciara 300 pontos 

Corpo de Bombeiros 300 pontos 

AMTT 300 pontos 

Hemocentro 300 pontos 

SEMED 300 pontos 

 

ENCERRAMENTO – 30 de março 

LOCAL: UNITPAC/08:00 às 12:00 
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 Anúncio da equipe vencedora e entrega da premiação. 

 

 


