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O tradicional Trote Solidário da FAAP invadiu mais uma 
vez os espaços do campus no primeiro dia de aula do 
segundo semestre de 2013. Ao invés de brincadeiras 
desagradáveis como cortes de cabelo e tinta no rosto, 
calouros e veteranos assistiram às apresentações dos 
Diretórios Acadêmicos e shows de stand up comedy, 
além de participarem de provas divertidas e jogos de 
integração.
O projeto, realizado desde 2009, envolve também a 
arrecadação de alimentos, visitas e voluntariado em 
entidades parceiras. Como consequência, os calouros 
não ficam nas ruas pedindo dinheiro em “pedágios”, ao 
contrário, fazem novas amizades e participam de ações 
sociais.
A recepção dos calouros do Trote Solidário aconteceu no 
dia 1º de agosto para as faculdades de Administração, 
Artes Plásticas, Comunicação e Marketing, Direito, Eco-
nomia e Engenharia e contou também com a participação 

dos alunos intercambistas que estão no Brasil para o cur-
so de Português e para alguns cursos regulares da FAAP.
A programação começou bem cedinho, às 7h, com o FAAP 
Social apresentando o conceito solidário do trote, bem 
como outras possibilidades de participação de alunos em 
programas de responsabilidade social.
Diretórios e Centros Acadêmicos mostraram suas próxi-
mas atividades, a estrutura física e como fazer parte da 
equipe. A Atlética FAAP apresentou seus eventos espor-
tivos e convidou os alunos para participar das seletivas 
(teste para escolher os atletas que representarão a FAAP 
em cada modalidade).
A empresa Jr. FAAP Consulting, formada por alunos 
orientados por professores, aproveitou a oportunidade 
para divulgar seu processo seletivo para contratação de 
novos integrantes.
O departamento de Intercâmbio e Internacionalização 
também marcou presença no evento, apresentando 

 
FAAP recepciona calouros com atrações humorísticas, 

jogos de integração e ações sociais.
Por Andrea Sendulsky, coordenadora de Comunicação da FAAP.

TROTE? Na FAAP não!

A recepção dos alunos na quadra coberta.



brevemente oportunidades oferecidas para alunos da 
graduação em cursos de aperfeiçoamento no exterior.
A informalidade deu o tom do evento, com alunos vetera-
nos fazendo as apresentações e sorteios de produtos da 
grife FAAP aos calouros. Um quiz com perguntas sobre 
a FAAP também ajudou a descontrair e deixar os parti-
cipantes mais bem informados sobre cada faculdade.
O show de stand up comedy entrou na sequência para 
fazer todos relaxarem e se divertirem. Os humoristas 
Rudy Landucci, que participa do programa Altas Horas, 
Dinho Machado e Fabiano Cambota garantiram as risa-
das e momentos engraçadíssimos.
Depois do espetáculo, calouros e veteranos foram 
convidados a ir até a quadra coberta, onde um DJ (disc 
jockey) os esperava com comida, refrigerante, jogos 
eletrônicos e outros brinquedos.
A Red Bull, que entrou como parceira do evento, realizou 
o Mano a Mano – uma partida de futebol com dois joga-
dores cujo objetivo é derrubar a latinha de energético.
Começaram então as provas entre as equipes, como 
forma de integração e descontração entre todos. A 
primeira delas, a de Quem Come Mais Mini Hot Dog, foi 

regada a muito ketchup extra e teve a Engenharia como 
equipe vencedora.
Em seguida, aconteceram as provas de Miss Bixete e 
Mister Bixo. As candidatas e candidatos desfilaram no 
palco, um pouco tímidos, mas com muita simpatia e 
entrando no clima da brincadeira. A equipe de Direito 
levou a faixa e coroa de Miss Bixete. Já o sortudo Mis-
ter Bixo foi da equipe de Administração. A Procter & 
Gamble, apoiadora da prova, entregou os prêmios para 
esses vencedores.
Outras provas valendo pontos foram realizadas entre 
as equipes, incluindo duelo de cotonetes: dois alunos 
por vez ficam em cima de um pilar e com um cotonete 
gigante na mão, com o objetivo de derrubar o adversário. 
Como toda a estrutura do brinquedo é inflável, não há 
risco de acidente.
Na classificação final, uma surpresa: a equipe vencedora 
foi a dos intercambistas, que participava pela primeira 
vez da competição. Muito animados, todos exibiram 
com orgulho o troféu recebido.
Na Tabela 1 está indicado o resultado geral da com-
petição.

Da esquerda para a direita: Gabriela Soo Jo, aluna de Arquitetura; Raquel 
Bassani, de Desenho Industrial; e Renan Bazon, do curso de Moda.

Da esquerda para a direita: Shelly Dorf (Cinema), 
Giulia Song (RTV) e Daniela Saddi (PP).

Andrea Sendulsky, do FAAP Social, apresenta o  projeto do Trote Solidário.

Integrantes da Jr. FAAP Consulting falando com os novos alunos da FAAP.



COLOCAÇÃO EQUIPE  

1º INTERCÂMBIO  

2º DIREITO  

3º ADMINISTRAÇÃO  

4º ARTES PLÁSTICAS  

5º ENGENHARIA  

6º COMUNICAÇÃO E MARKETING  

7º ECONOMIA  

Tabela 1.

Após o evento, os alunos participaram de uma festa de 
confraternização entre calouros e veteranos, cuja entrada 
era uma lata de leite em pó. Ao todo, foram arrecadadas 
423 latas de leite em pó para a Associação Civil Anima, 
entidade beneficente que funciona como uma escola de 
educação infantil, além de ser um núcleo para cuidar de 
crianças e jovens soropositivos.
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Dinho Machado participou do show de stand up e foi o apresentador das provas.

Marcelle Dutra e Marina Pinheiro, do curso de Moda. O humorista Rudy Landucci.O humorista Fabiano Cambota.

Prova da Red Bull, Mano a Mano.

 A mascote Gigi e Wellington Macedo dando detalhes sobre a Atlética FAAP.



“Guerreiros” participantes da prova de Quem Come Mais. O tradicional jogo de pebolim foi uma das atrações oferecidas aos calouros.

Staff do evento, da esquerda para a direita. Em pé: Joyce Cristina da Silva, Raquel Pereira Dell’Agli, Adriana Nunes, 
Gislaine Assoni, Andrea Sendulsky  e Germano Borba. Sentados: Flávia Watanabe, Ana Paula Fescina, Vivian A. 
Colello, Gabriela F. Albino e Daniel Gouveia.

Duelo de cotonetes. Germano Borba, aluno da FAAP e DJ do evento.

Milene e Lucas, vencedores 
do Miss Bixete e Mister Bixo.



Alguns dias após a arrecadação, alunos 
voluntários fizeram pessoalmente a entrega 
dos alimentos na Associação Anima para 
conhecer o trabalho da entidade e brincar 
um pouco com as crianças.
Em outubro de 2013, os alunos da FAAP de-
senvolverão atividades em organizações não 
governamentais (ONGs), finalizando o Trote 
Solidário do segundo semestre.

Equipe de intercambistas, vencedora 
no evento da recepção de calouros.

Da esquerda para a direita: os alunos Mariana Crippa Carinhato, Alessandra Aulicino, Luiza Augone, Wellington Macedo, Henrique Carreiro Alarcon, Carla 
Patocs Tavares, Nicolli Luciani Di Basilio e Beatriz Arevalo, e a funcionária da Associação Civil Anima, Denise.

Da esquerda para a direita: Iris Branco, Victor Deroure, Agathe Desplats, Alex Feldman e Julia Sirk, alunos do grupo de intercâmbio.
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