ATA DE REUNIÃO A RESPEITO DA SEMANA DE INTEGRAÇÃO
1

No dia três de dezembro de dois mil e quinze, às dezesseis horas, aconteceu uma reunião

2

referente à Semana de Integração prevista para o início do próximo ano. Os membros do

3

Diretório Acadêmico Stephanie Lubatchewsky, Fabiana Camilo e Luiz Faleiro foram participar

4

das discussões para representar o ensino superior no evento. Estavam presente na reunião os

5

membros do Grêmio, que discutiam o mesmo assunto. Logo ao início, foi sugerido pelos

6

membros do Grêmio que a Semana de Integração começasse com um trote, onde os calouros

7

seriam pintados com tintas e outros materiais. Entretanto, a ideia foi sendo descartada aos

8

poucos, pois poderiam haver pessoas que não se interessariam pelo trote, assim como pessoas

9

alérgicas ou pessoas que poderiam agir com violência em situações como esta. Foi cogitada a

10

ideia de que as pessoas que não fossem participar tivessem um adesivo com os dizeres “Não

11

quero”, o que evitaria possíveis insistências para a participação delas. Outra ideia cogitada foi

12

de realizar o trote apenas no final do último período, para que ninguém fosse obrigado a participar

13

dos eventos com a pintura. Por fim, a ideia foi totalmente descartada pelo receio de falta de

14

segurança e pelos problemas hídricos que o estado de São Paulo sofre atualmente, pois as

15

pessoas pintadas iriam usar a água do Instituto para se lavarem. Foi dada a ideia de realizar um

16

trote solidário, com doação de sangue e de alimentos. A presença de um hemocentro para fazer

17

a coleta do sangue seria inviável, pois este não contaria com funcionários suficientes para suprir

18

toda a demanda. Além disso, o transporte de alunos para o hemocentro também não valeria a

19

pena, pois muitos deles deveriam ser acompanhados dos pais. Por isso, ficou decidido que uma

20

campanha de doação de sangue seria feita no lugar disso. Outra sugestão feita foi de entrar em

21

contato com o Instituto Embelleze para que fossem feitos cortes de cabelo solidários, onde os

22

cabelos recolhidos seriam dados para doação para a confecção de perucas. A campanha de

23

recolhimento de óleo usado foi lembrada pelo professor Thiago Rodrigues, de Turismo. Nesta

24

campanha, a cada setecentos litros de óleo arrecadados, uma bicicleta é doada para o Instituto.

25

Foi cotado de que a bicicleta fosse uma espécie de prêmio para um possível gincana que poderia

26

acontecer. Esta gincana seria uma série de brincadeiras entre equipes formadas posteriormente

27

entre os calouros por sorteio. A intenção é que os alunos se integrem e que incentivem a

28

solidariedade, onde a equipe que arrecadasse mais cabelos para a doação ganharia, por

29

exemplo. Grande divulgação da campanha deveria ser feita nesse caso, no entanto nada ficou

30

decidido. O “Futebol de Integração” foi citado. Outros esportes também poderiam ser jogados

31

durante a semana. Tanto o Grêmio quanto o Diretório Acadêmico têm a intenção de chamar

32

bandas para tocarem na Semana de Integração. Enquanto o D.A. teve a ideia de chamar bandas

33

externas e realizar uma votação entre os alunos para escolherem a favorita deles, o professor

34

Thiago e o Grêmio sugeriram que bandas de alunos do próprio campus se apresentassem para

35

o público, como aconteceu no último evento “Federal In Concert” que ocorreu no Instituto. Os

36

alunos participantes das bandas e outros interessados em ajudar na organização deveriam

37

providenciar alguns equipamentos que o Instituto não pode fornecer. No horário do almoço, o

38

Grêmio sugeriu que fosse feito um piquenique. Os alimentos que seriam consumidos seriam

39

levados pelos próprios calouros e veteranos participantes. O alimento a ser levado seria

40

informado na semana de matrícula e rematrícula, assim como a divulgação da Semana da

41

Integração. Para evitar sujeira, uma campanha de conscientização também seria feita para que

42

os alunos não deixem lixo no campus. Outra atividade proposta foi a de fazer atividades culturais

43

durante intervalos, as quais alunos e ex-alunos fariam oficinas de karatê, apresentações sobre

44

intercâmbio e outros assuntos que poderiam incentivar de alguma forma a cultura e a

45

participação dos calouros dentro de seus respectivos cursos. O diretor geral, Robson Nunes da

46

Silva, deu o recado de que na quarta-feira, dia nove de dezembro de dois mil e quinze, haveria

47

a eleição da Comissão Eleitoral para reitor e diretores gerais, e pediu que tanto o Grêmio quanto

48

o Diretório Acadêmico divulgassem tal informação. A partir deste momento, a reunião se focou

49

mais na integração do ensino superior. A integração para os cursos superiores, apesar de ser

50

feita juntamente com a integração dos ensinos médios e técnicos, deveria ter algum tipo de

51

separação por conta da diferença de idade entre os alunos e do horário, no caso dos cursos

52

noturnos. Os estudantes do curso superior do período da manhã poderiam participar da

53

integração juntamente com os outros alunos, mas com uma trilha especial feita para que estes

54

alunos conhecessem as partes do campus que interessassem a eles. Já no período noturno,

55

cada curso teria uma trilha diferente. Nestas trilhas, um professor guiaria os calouros pelas partes

56

importantes do Instituto. Conforme a trilha seria feita, seria possível que projetos dos veteranos

57

fossem apresentados, para que os novos alunos sintam-se motivados. Como parte da Semana

58

de Integração, o D.A. propôs que um campeonato de games fosse realizado. Com pesquisa feita

59

previamente, diversos jogos foram votados pelos alunos do Instituto. O uso dos laboratórios para

60

partidas online com transmissão por livestream no pátio, o uso de consoles para jogos de dança

61

e de luta foram assuntos discutidos durante a reunião. Alguns alunos do Grêmio inclusive se

62

propuseram a ajudar na organização. Neste momento, muitas ideias foram dadas, mas nem

63

todas poderiam ser aplicadas na semana de integração. Como parte de planos futuros, o

64

campeonato de games seria adiado para março, assim como as ideias de excursões e

65

apresentações diferenciadas que foram propostas depois. Como parte da Semana de

66

Integração, a divulgação de projetos como o Ciências Sem Fronteiras deveria ser feitas. O

67

professor Thiago ainda citou os projetos de extensão, onde sites para os cursos, para o Diretório

68

Acadêmico, para instituições e etc. poderiam ser feitos. Entretanto, nada deveria ser feito para

69

uso de terceiros fora do Instituto.

