
 

 
 
 
 
 
 



Atenção!!! 
O projeto prima pelo respeito, pela harmonia e pela amizade.  
Qualquer curso que fazer 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. 
 
Organização do projeto: 
Cada turma deve concluir as tarefas propostas pelo Projeto. Ao final, a turma que obtiver a maior 
pontuação será a campeã do Super Calouro. 
 
CERTIFICAÇÃO: Coordenadores, comunicar aos acadêmicos de que eles devem realizar a sua 
INSCRIÇÃO, de 9 de março até 20 de março, 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 e veteranos confirmados pela Coordenação de Cursos) 15 
horas. 

 Representante de Turma (organizador) 25 horas – Indicado pelo Coordenador de Curso – 
Receberão certificado da Coordenação do projeto. 
 
Coordenadores: 

 Passar nomes dos representantes de turma ao Marketing (nome, telefone e e-mail) 

 Agendar participação no Cadeira elétrica 

 Selecionar a entidade beneficente de seu Curso 

 
Tabela de Pontuações 

Datas Atividade Pontuação Critérios e organização 

10, 11 e 
12 de 
março 

Cadeira Elétrica Araguaia 
FM 

5 pontos  A turma comparecendo 
e participando ganha 10 pontos. 

10, 11 e 
12 de 
março 

Cadeira Elétrica Araguaia 
FM 

5 pontos por questão 
correta 

 Cada questão correta 
garante mais 5 pontos para a 
turma participante. 

 Quizz ao vivo na 
programação da Araguaia FM. A 
turma seleciona 3 calouros para 
participarem. 

 Somente os 3 
participantes podem responder, 
sob pena de anulação da 
questão e desclassificação do 
curso. 

9/3 – 
18/4 

Marcar Unitpac nas 
publicações do Instagram  

5 pontos  Durante todas as ações 
do Curso no Super Calouro, 
acadêmicos devem fazer 
publicações em suas redes 
sociais, marcando o Unitpac. As 
melhores publicações serão 
replicadas em stories da 
instituição. 

9/3 – 9/4 Doação de Sangue 25 pontos  A turma que conseguir 



20 doações garante 20 pontos 
no Super Calouro.  

 Qualquer pessoa, não 
apenas calouros, pode doar 
sangue e direcionar sua doação 
para a turma, bastando informar 
no Hemocentro. 

 Menos que 20 bolsas 
doadas apenas cumpre a tarefa, 
mas não pontua.  

25/03 Dia D Doação de Sangue 10 pontos  Cada turma deve levar 
um doador de sangue no 
Hemocentro, nesta data, para 
garantir esta pontuação, às 8h. 

14/4 
entrega 

Ação Social em entidade 
beneficente 

40 pontos 
 
Critérios de avaliação: 

 Engajamento 
do o curso (dedicação 
dos calouros e 
participação de 
veteranos e 
professores) – 10pts 

 Criatividade e 
relevância da ação – 
10pts 

 Preenchimento 
adequado da planilha 
com informações, 
fotografias e evidências 
- 10pts 
Resultados obtidos – 10 
pts 

 Cada turma, com apoio 
de veteranos, atléticas, 
professores e coordenação do 
curso, deve visitar a entidade 
selecionada, conhecer o local, 
planejar e realizar uma ação 
social.   

 Uma planilha será 
entregue para as Coordenações, 
para preenchimento e 
devolução através do e-mail 
marcelo.muniz@afya.com.br ,  
com informações e evidências 
da ação. Através desta planilha o 
curso será avaliado. 
 
 

 Eliminação Deixar de cumprir 
qualquer uma das 
tarefas do projeto 

 Zera toda a pontuação 
da turma 

 

 Reitoria, Departamento de Marketing e Relacionamento e DCE coordenarão as atividades. 

 O Conselho Superior do Unitpac irá avaliar as planilhas recebidas e conferir a pontuação da Ação 
Social. 

 Os resultados serão transmitidos pela Rádio Araguaia FM até 17 de abril, em ação comemorativa 
do Aniversário de 21 anos do Unitpac. 

 Após, a turma campeã receberá a visita da Comissão organizadora e Reitoria para ser 
homenageada pelo Unitpac. 
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