
 

 

PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO “JUNTOS E MISTURADOS”. 

 

Descrição: 

Esse documento foi elaborado de forma a conter as atividades programadas para 

serem realizadas na quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020. Intitulamos o dia 

de “Juntos e Misturados” em função de sua proposta de realizar atividades 

diversas com os ingressantes de todos os cursos da EACH e também entidades 

não vinculadas aos cursos. Outra proposta incorporada foi de espalhar estas 

atividades pelo campus, promovendo maior interação dos ingressantes com o 

ambiente. 

É importante ressaltar a disponibilidade de espaços para a utilização dos alunos, 

uma vez que as atividades desenvolvidas representam não apenas a integração 

e descontração dos alunos, mas também a discussão de questões sociais e 

culturais importantes para a experiência acadêmica e pessoal. 

A ideia norteadora é agrupar o máximo possível de alunos durante os turnos da 

manhã e da tarde (até as 16h aproximadamente). Mas pensando nos pontos 

trazidos pelos professores durante as reuniões da Comissão Organizadora, 

achamos importante preencher também os momentos noturnos. 

Para isso pensamos em trazer justamente os professores para mesas redondas, 

atividades de discussão e afins. Pais e responsáveis também serão bem-vindos 

nessas atividades, pois é um público importante, que também deseja um espaço 

de protagonismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERÍODO MATUTINO 

 

Tour pelos laboratórios  

Duração: 30 minutos (9h30 -10h).  

Local: Conjunto laboratorial A1, A2 e A3.  

Responsáveis: DALICINA, CAGE, CAOBS, DAEFS e CABAM.  

Objetivos: Apresentar os laboratórios presentes no prédio, explicar os tipos de 

atividade desenvolvidas nos diferentes meios e introduzir os conceitos básicos 

de segurança. As entidades responsáveis, já citadas, pretendem apresentar e 

monitorar os laboratórios para os ingressantes. 

 

Apresentação do “Lab das Minas” 

Duração: 30 minutos (10h - 10h30).  

Local: Anfiteatro 2 (Ciclo Básico).  

Responsável: Lab das Minas.  

Objetivos: Apresentar a iniciativa “Lab das minas”. A ideia condutora é 

apresentar a entidade e executar uma experiência, com o intuito de incentivar a 

participação de alunas ingressantes e fomentar a produção científica feminina. 

 

10h30 - 10h40: intervalo. 

 

Apresentação do Diretório Central dos Estudantes (DCE) 

Duração: 10 minutos (10h40 - 10h50).  

Local: Auditório azul.  

Responsável: Chapa atual do DCE. 

Objetivo: Apresentar o conceito geral de DCE, explorar sua importância e 

clarificar quais são as propostas e posições da atual gestão. 

 

 

 

 



 

 

Apresentação da representação discente  

Duração: 10 minutos (10h50 - 11h).  

Local: Auditório azul.  

Responsáveis: Representantes discentes dos cursos.  

Objetivos: Apresentar o conceito geral de Representação Discente, explorar sua 

importância e clarificar quais são as problemáticas enfrentadas. 

 

Apresentação EACH Social  

Duração: 10 minutos (11h - 11h10).  

Local: Auditório azul.  

Responsável: EACH Social.  

Objetivos: Apresentar o conceito geral da EACH Social, explorar sua importância 

e clarificar quais são as propostas e posições da atual gestão. 

 

Apresentação do Cursinho Popular e quiz com os ingressantes  

Duração: 20 minutos (11h10 - 11h30)  

Local: Auditório azul.  

Responsável: Cursinho Popular EACH.  

Objetivos: Promover a interação entre os alunos e evidenciar o máximo possível 

a importância do Cursinho Popular EACH, suas ações e necessidades dentro da 

instituição como um todo. 

 

Apresentação dos coletivos Denegrir e Saia de baixo  

Duração: 20 minutos (11h30 - 11h50)  

Local: Auditório vermelho.  

Responsáveis: Denegrir; Sai de Baixo e convidados.  

Objetivos: Acolher os grupos de risco presentes (pessoas de etnia 

afrodescendente e autodenominados LGBTQ+) e levantar as questões mais 

pertinentes para estudantes da USP, mais especificamente dentro de nosso 

campus, incentivando a participação desses estudantes nos meios de discussão. 

 



 

 

Mesa redonda com o tema “Representatividade” 

Duração: 10 minutos (11h50 - 12h).  

Local: Auditório azul.  

Responsáveis: Denegrir; Sai de Baixo e convidados.  

Objetivos: Acolher os grupos de risco presentes (pessoas não brancas, 

imigrantes, deficientes, mulheres, LGBTQ+ e outros interessados) e levantar as 

questões mais pertinentes para estudantes da USP, mais especificamente 

dentro de nosso campus, incentivando a participação desses estudantes nos 

meios de discussão. 

 

12h - 12h45: Almoço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERÍODO VESPERTINO 

 

Apresentação e "escolinha" da Bateria Bandida  

Duração: 1 hora (13h - 14h).  

Local: “Queijo”.  

Responsável: Bateria Bandida.  

Objetivo: Mostrar a aproximar um espaço de descontração e integração para 

além dos cursos e dos coletivos. 

 

Atividades esportivas no ginásio  

Duração: 1 hora e 30 minutos (14h - 15h30).  

Local: Ginásio Poliesportivo.  

Responsáveis: DAEFS e Atlética.  

Objetivos: Desenvolver atividades saudáveis de natureza esportiva no ginásio, 

organizadas pelas modalidades da Atlética. Ao mesmo tempo em que as 

instalações e suas funções, burocracias, pertinências e autoridades (professores 

presentes e funcionários) serão apresentados aos estudantes. 

 

Karaokê e Just Dance  

Duração: 1 hora e 30 minutos (14h - 15h30).  

Local: Auditório verde e auditório vermelho.  

Responsáveis: DALICINA e DAEFS.  

Objetivos: Promover uma atividade alternativa àquelas desenvolvidas 

paralelamente no ginásio, ao mesmo tempo que damos ao estudante mais uma 

chance de integração e descontração. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERÍODO NOTURNO 

 

Apresentação do Cursinho Popular e quiz com os ingressantes  

Duração: 20 minutos (19h - 19h20)  

Local: Auditório azul.  

Responsável: Cursinho Popular EACH.  

Objetivos: Promover a interação entre os alunos e evidenciar o máximo possível 

a importância do Cursinho Popular EACH, suas ações e necessidades dentro da 

instituição como um todo. 

 

Apresentação da representação discente  

Duração: 10 minutos (19h20 - 19h30).  

Local: Auditório azul.  

Responsáveis: Representantes discentes dos cursos.  

Objetivos: Apresentar o conceito geral de representação discente, explorar sua 

importância e clarificar quais são as problemáticas enfrentadas. 

 

Apresentação EACH Social  

Duração: 10 minutos (19h30 - 19h40).  

Local: Auditório azul.  

Responsável: EACH Social.  

Objetivo: Apresentar o conceito geral de Diretório Central dos Estudantes, 

explorar sua importância e clarificar quais são as propostas e posições da atual 

gestão. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apresentação dos coletivos Denegrir e Saia de baixo  

Duração: 20 minutos (19h40 - 20h)  

Local: Auditório azul.  

Responsáveis: Denegrir; Sai de Baixo e convidados.  

Objetivos: Acolher os grupos de risco presentes (pessoas de etnia 

afrodescendente e autodenominados LGBTQ+) e levantar as questões mais 

pertinentes para estudantes da USP, mais especificamente dentro de nosso 

campus, incentivando a participação desses estudantes nos meios de discussão. 

 

Mesa redonda com o tema “Representatividade”  

Duração: 20 minutos (20h - 20h20).  

Local: Auditório azul.  

Responsáveis: Denegrir; Sai de Baixo e convidados.  

Objetivos: Acolher os grupos de risco presentes (pessoas não brancas, 

imigrantes, deficientes, mulheres, LGBTQ+ e outros interessados) e levantar as 

questões mais pertinentes para estudantes da USP, mais especificamente 

dentro de nosso campus, incentivando a participação desses estudantes nos 

meios de discussão. 

 

Apresentação do Diretório Central dos Estudantes  

Duração: 10 minutos (20h20 - 20h30).  

Local: Auditório azul.  

Responsável: Chapa atual do DCE.  

Objetivo: Apresentar o conceito geral de DCE, explorar sua importância e 

clarificar quais são as propostas e posições da atual gestão. 


