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Diferentes
formas de dizer
BEM VINDO
Aos poucos, Q recepção aos calouros vai ficando
diferente. As ações agora incluem desde desfiles
de moda até o debate de temas relevantes para a
realidade social e o futuro profissional dos alunos

Antônio Carlos Santomauro

eralmente concebidos como
meras formalidades impostas
pelo calendário acadêmico,
os programas de recepção a

novos alunos estão ganhando tons de ações
de marketing e incluindo itens capazes de
vincular os alunos recém-chegados ao
posicionamento de cada instituição. Um
dos objetivos é ampliar as chances de
fidelização desse público.

As estratégias das instituições de ensino
incluem características mais lúdicas, com
ações destinadas a enfatizar as marcas,
até a utilização da tradicional aula magna
ministrada por um alto dirigente da insti-
tuição. Outras preferem incluir o debate de
temas relevantes para a realidade social e o
futuro acadêmico e profissional dos alunos
no primeiro dia de aula. Ou desenvolver pro-
gramas de recepção que, simultaneamente
ao estabelecimento de uma aproximação
com quem chega, estimula também a ma-
nutenção do relacionamento com aqueles
que estão saindo.

Na unidade Barra da Tijuca da instituição
carioca Universidade Veiga de Almeida
(UVA), o projeto de recepção de calouros
materializa a proposta de uma escola que
busca colocar-se como espaço de criação e
inovação. Além de assistir à tradicional aula
magna, os calouros têm a possibilidade de

ver uma exposição com os trabalhos dos
alunos do curso de design e assistir a apre-
sentações musicais de novos talentos, sendo
alguns deles alunos da própria instituição.

Este ano, a proposta está até sendo am-
pliada: os trabalhos dos estudantes de design
foram combinados com outros conteúdos
didáticos desenvolvidos no campus, como,
por exemplo, imagens fotográficas dos alu-
nos do curso de psicologia, e começaram a
ser expostos já no encerramento do último
ano letivo, quando também aconteceu um
desfile destinado a marcar a formatura de
uma turma do curso de moda. "Convidamos
os alunos que já haviam sido aprovados no
vestibular a virem acompanhar esse evento
e a exposição" conta Katia Passos, diretora
da unidade Barra da UVA.

Além de materializar a proposta de um es-
paço criativo e inovador, o projeto, acrescenta
Katia, gera um benefício adicional: quem está
deixando a universidade porque concluiu o
curso sente-se gratificado por ver os projetos
expostos a um público mais amplo.

Na Universidade Cruzeiro do Sul (Unic-
sul), de São Paulo, a proposta de vinculação
dos egressos ao programa de recepção de
calouros vai além, e há dois anos inclui a
presença mais marcante de ex-alunos no
rol de palestrantes designados para falar
aos novatos sobre mercado e condições de
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trabalho na profissão escolhida. "Além de traze-
rem uma visão muito fresca do atual momento
de mercado, esses ex-alunos constituem um
público do qual queremos nos aproximar mais",
diz Carlos Augusto Andrade, pró-reitor de Gra-
duação da Universidade Cruzeiro do Sul.

Denominado Primeiro Olhar, o programa de
recepção de novos alunos da Unicsul inclui na
palestra de abertura algum tema relevante para
os alunos do ensino universitário. Este ano, o
tema escolhido foi: O ensino superior: pers-
pectivas da f armação no contexto globalizado.
A partir dele serão abordados ainda itens como
a investigação científica na graduação, a inter-
disciplinaridade, a inovação e a incorporação de
ferramentas tecnológicas para o desenvolvimen-
to da aprendizagem. "Os temas vêm ao encontro
das necessidades de adaptação dos alunos ao
novo ambiente", justifica Andrade.

Senac também inclui o debate de
algum tema capaz de extrapolar os
limites da simples exposição das
informações institucionais em seu

programa de recepção de novos alunos. Em
2008, o tema apareceu em uma palestra do
economista Ladislau Dowbor, cujos conceitos
associam assuntos econômicos a questões
como democracia e cidadania. "Para este
ano estamos pensando em algo mais ligado
a empreendedorismo e criatividade", adianta
Eduardo Ehlers, diretor de graduação do Cen-
tro Universitário Senac.

Segundo ele, os temas incluídos nos pro-
gramas de recepção aos novos alunos são
extraídos do próprio conjunto dos valores
que norteiam a atuação da instituição. "O
empreendedorismo, por exemplo, é sem-
pre muito trabalhado por nós em todas as
atividades de ensino, pesquisa e extensão",
especifica Ehlers.

Os novos alunos do Senac também parti-
cipam de um conjunto de ações destinadas a
enfatizar temas básicos dos respectivos cursos.
Por exemplo: no ano passado, alunos com
cursos vinculados ao tema de meio ambiente
plantaram árvores em uma área próxima ao
compus da instituição.

Paralelamente a essas ações projetadas para
destacar alguns itens mais específicos do posi-
cionamento mercadológico de cada instituição,
o chamado 'trote solidário' continua sendo
utilizado, com o qual as instituições buscam
associar-se aos conceitos de cidadania e respon-
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sabilidade social. Via de regra feito por
meio de ações de arrecadação de roupas,
mantimentos ou material escolar depois
entregues a instituições assistenciais,
esse formato de recepção ganha agora
contornos mais definidos.

Na Anhanguera, embora ninguém
ainda fale publicamente sobre o assunto,
existem estudos para a unificação em
um evento simultâneo, já este ano, dos
trotes solidários hoje realizados de ma-
neira esparsa em suas várias unidades.

Já a Universidade São Francisco de-
senvolverá este ano a quarta edição do
trote solidário realizado em suas quatro
unidades. Para Evandro Luís Amaral
Ribeiro, pró-reitor comunitário da
Universidade São Francisco, o modelo
de recepção é interessante. "Além de
mobilizar mais gente para ações sociais,
envolve até mesmo quem antes partici-
pava de trotes violentos", explica.

Ainda de acordo com Ribeiro, o pro-
jeto da São Francisco inclui também um
componente de "solidariedade interna",
decorrente da designação de alunos que
já estudam na instituição para desen-
volverem diversas atividades sociais,
esportivas e culturais, para a recepção
dos novos alunos.

"untamente com o trote solidário,
as instituições de ensino supe-
rior mantêm as ações tradicio-
nais das recepções de calouros,

como a aula magna. É assim na Unifeo,
onde os calouros são convidados a
doar, no início das aulas, um quilo
de alimento não perecível. E, após
participarem da aula magna, os novos
alunos vão para as salas de aula para
receberem informações relativas aos
respectivos cursos.

De acordo com Zizi Azevedo, coor-
denadora do Centro de Apoio ao Estu-
dante Fieo, a parte inicial da recepção,
destinada a todos os novos alunos, é
breve: dura apenas uma hora, ou pouco
mais que isso. "Eles estão mais interes-
sados em saber o que encontrarão em
seus cursos", ela argumenta.

Mas esse interesse pelas informações
mais específicas de cada curso não torna
menos importante uma recepção capaz

de expor, de maneira incisiva, o conjunto
de valores da instituição, e os benefícios
colocados por ela à disposição de quem
a escolheu para cursar a graduação. Na
própria Unifico, conta Zizi, muitos novos
alunos sentem-se encantados ao sabe-
rem que a instituição disponibiliza, por
exemplo, terapia gratuita. "Sabendo que
podemos oferecer-lhe algo mais, o aluno
sente-se mais acolhido", destaca.

Esse bom acolhimento pode até am-
pliar as possibilidades de retenção dos
alunos e de diminuição das taxas de eva-
são, acredita Katia, da UVA. "Algumas
instituições já sabem que o aluno mal-am-
bientado é o mais propenso a desistir de
um curso. Muitas vezes, um aluno chega
para fazer um curso cuja escolha não foi
apoiada sequer por seus familiares, e se ele
não for bem recebido ele terá ainda mais
problemas para conclui-lo", diz Kátia.
Para Andrade, da Unicsul, além de auxi-
liar na tarefa de integração ao ambiente
acadêmico, o programa de recepção aos
calouros tem uma conseqüência merca-
dológica mais imediata. "Ele promove a
visibilidade dos cursos para o mercado
de trabalho", acredita. Na Unicsul,
ele complementa, há uma vinculação
mais direta do programa às ações de
marketing. "São encaminhadas cartas
de boas-vindas aos alunos, apontando
algumas questões referentes a essa vi-
vência universitária, e convidando-os
para as atividades", detalha.

Na Uniban, todos os calouros re-
cebem um manual com informações
sobre os serviços existentes. Também
assistem a palestras de dirigentes e coor-
denadores da instituição, e em um tour
conhecem as instalações da unidade em
que estudarão.

É um programa basicamente ins-
titucional e informativo, reconhece
Eduardo Fonseca Neto, presidente do
conselho de comunicação da Uniban.
Porém, mesmo com esse cunho, há
razões práticas para justificar um pro-
grama de recepção bem elaborado e
suficientemente informativo. "Sem ele,
ficaríamos meses respondendo a per-
guntas básicas dos novos alunos, sobre
onde fazer isso ou encontrar aquilo",
finaliza Fonseca. •
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