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RESUMO 

O “Acolhe, CT!”, Projeto de Ensino integrante da Semana da Calourada da Universidade Federal de 
Santa Maria, objetiva promover a integração entre os calouros, os veteranos, os diretórios 
acadêmicos, os técnico-administrativos em educação e os docentes, de modo a inteirar os calouros 
às dinâmicas e às relações do Centro de Tecnologia e da UFSM, e transmitir as primeiras orientações 
acadêmicas. Este projeto de ensino ocorre no início de cada semestre letivo, sendo uma ação 
permanente do Centro de Tecnologia desde o segundo semestre do ano de 2014, portanto, já foram 
realizadas sete edições do “Acolhe, CT!”. A Direção do Centro de Tecnologia, o Núcleo de Divulgação 
Institucional e a Unidade de Apoio Pedagógico, bem como as Coordenações e os Colegiados dos 
Cursos de Graduação, colaboram para a promoção das ações de integração nesse período 
acadêmico, de modo a inibir e proibir institucionalmente o “trote”, considerando o exposto na 
Resolução nº 003/2000 da UFSM, e os atos históricos de agressões físicas, moral, tratamento 
desumano e degradante na relação entre calouros e veteranos praticados nos “trotes” das Instituições 
de Educação Superior, e preservar a filosofia desta Instituição formadora. 
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INTRODUÇÃO 

  

Desde o segundo semestre letivo de 2014, o Centro de Tecnologia, em 

parceria com os Colegiados dos Cursos de Graduação, tem se envolvido com a 

Semana do Acolhimento dos Calouros do Centro de Tecnologia. Como ação 

permanente desta Unidade de Ensino, o Projeto de Ensino Acolhe, CT! iniciou no 

primeiro semestre letivo de 2015 e, desde o primeiro semestre letivo de 2016, 

integra a Semana da Calourada da Universidade Federal de Santa Maria. No 
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primeiro semestre letivo, ingressam os calouros dos Cursos de Arquitetura e 

Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Engenharia de 

Telecomunicações e, no segundo semestre letivo, os calouros dos Cursos de 

Engenharia Acústica, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de 

Produção, Engenharia Química, Engenharia Sanitária e Ambiental e Sistemas de 

Informação. Trata-se, dessa maneira, de acolher para receber bem; e para propiciar, 

desde o ingresso no CT e na UFSM, o bem-estar imprescindível aos processos 

formativos.  

Esses momentos de acolhimento objetivam promover a integração entre os 

calouros, os veteranos, os diretórios acadêmicos, os técnico-administrativos em 

educação e os docentes, de modo a inteirar os calouros às dinâmicas e às relações 

do CT e da UFSM, e a transmitir as primeiras orientações acadêmicas. A Direção do 

Centro de Tecnologia, o Núcleo de Divulgação Institucional e a Unidade de Apoio 

Pedagógico, bem como as Coordenações e os Colegiados dos Cursos de 

Graduação colaboram para a promoção das ações de integração nesse período 

acadêmico. De modo geral, as ações de integração permitem inibir e proibir 

institucionalmente o “trote”, considerando o exposto na Resolução nº 003/2000 da 

UFSM, e os atos históricos de agressões físicas, moral, tratamento desumano e 

degradante na relação entre calouros e veteranos praticados nos “trotes” das 

Instituições de Educação Superior. Pela proibição legal no âmbito da UFSM e de 

outras IES dos “trotes”, pretende-se preservar a filosofia desta Instituição formadora. 

Considerando o exposto, nos primeiros dias letivos, ao encargo da Direção do 

CT, e nos demais dias da primeira semana letiva, sob a responsabilidade dos 

Cursos, pretende-se consolidar uma prática de acolhimento pautada no diálogo e na 

dignidade humana, por parte tanto daqueles que a fomentam, quanto por parte 

daqueles que, por estarem ingressando nos Cursos de Graduação do CT, envolvem-

se diretamente em tais práticas. O CT e sua comunidade, por estarem envolvidos 

com processos formativos de referência e qualidade comprovadas, comprometem-se 

em fazer valer a filosofia da UFSM, em especial, os princípios orientadores dos 

Projetos Pedagógicos de Cursos como, por exemplo, a concepção programática de 



 
formação e desenvolvimento da pessoa humana proposta no Projeto Pedagógico da 

UFSM. 

 

DESENVOLVIMENTO (RESULTADOS E DISCUSSÃO)  

 

Desde a década de 80, após episódios trágicos e/ou violentos nos “trotes” 

estudantis, as Instituições de Educação Superior têm discutido a recepção aos 

calouros, tanto pelo sentido etimológico do “trote”, relacionado ao movimento dos 

cavalos, quanto pelos atos desumanos e degradantes praticados na relação entre 

calouros e veteranos. Além disso, com o estudo dos atos de bullying entre os jovens 

nos últimos anos, intensificou-se a inibição e a proibição dessa prática violenta.  

 A UFSM disciplinou o “trote” aos calouros através da Resolução nº 005, de 09 

de fevereiro de 1993. Contudo, em 13 de abril de 2000, na Resolução nº 003/2000, 

regulamentou como expressamente proibida essa prática no meio estudantil. Dessa 

forma, em conjunto com as Direções de Centro e os Colegiados dos Cursos de 

Graduação, esta Instituição formadora, em especial o CT, tem movimentado práticas 

alternativas de recepção aos calouros, consoante a filosofia institucional.  

 No conjunto dessas práticas alternativas, situa-se o Acolhe, CT! e, desde 

2016, a Semana da Calourada UFSM. A Direção do Centro e as Coordenações dos 

Cursos contam com a experiência positiva da primeira Semana do Acolhimento dos 

Calouros do CT em 2014 e do Acolhe, CT! realizado, semestralmente, desde 2015. 

Mas, além desta, através da sensibilização da comunidade da Unidade de Ensino, 

da organização e da realização dos momentos de acolhimento condizentes com as 

expectativas dos Cursos, bem como da preparação dos materiais didáticos utilizados 

nestes momentos, cresce a vontade de consolidar e potencializar a integração na 

comunidade do CT e da UFSM como um todo. 

Então, a inibição e a proibição institucional do “trote” conectam-se ao 

propósito de receber bem e propiciar o bem-estar inicial nos processos formativos. 

Estudos comprovam que alunos envolvidos em práticas de acolhimento pautadas no 

diálogo e na dignidade humana tendem a identificar-se com a Instituição formadora 

e a Unidade de Ensino responsáveis pela sua formação. Além disso, basta lembrar 



 
que, historicamente, as universidades pautaram-se em valores humanistas de 

formação e profissionalização acadêmicas. 

Na organização do Acolhe, CT!, integrante da Semana da Calourada UFSM, 

as Coordenações e os Colegiados dos Cursos de Graduação contam com o apoio 

didático-pedagógico e financeiro do Centro de Tecnologia, sendo necessários alguns 

encaminhamentos. Num primeiro momento, investe-se na sensibilização da 

comunidade do CT, especialmente, das Coordenações de Cursos, dos professores 

envolvidos com disciplinas ofertadas para alunos calouros e veteranos, dos técnico-

administrativos em educação, dos diretórios acadêmicos e dos próprios alunos. 

Além disso, há a preparação de material didático sobre o CT e seus setores, sendo 

que a Direção do CT e o Núcleo de Divulgação Institucional encarregaram-se de 

realizar contato com o serviço de infraestrutura da Universidade e de conseguir o 

equipamento de som externo (caixas e microfone). Em algumas edições do Acolhe, 

CT!. alunos do Curso de Comunicação Social – Relações Públicas, por meio da 

disciplina COM3074 – Assessoria de Relações Públicas I “N”, envolveram-se com a 

divulgação desse acolhimento e com o planejamento de algumas atividades, sendo 

orientadas pelo Núcleo de Divulgação Institucional.  

Num segundo momento, organizam-se as ações de acolhimento em parceria 

com os Colegiados dos Cursos. Na realização do evento a programação conta com 

ações permanentes como, por exemplo, a recepção dos calouros pelos voluntários, 

a palestra institucional, as atividades de protagonismo estudantil e as apresentações 

artístico-culturais. Outras ações são eventuais durante as edições do Acolhe, CT!. 

Na sequência, apresentamos um breve relato dessas ações permanentes e 

eventuais nas sete edições do Acolhe, CT! sob responsabilidade da Direção do CT, 

bem como registros dessas ações. Demais ações foram realizadas pelas 

Coordenações e pelos Colegiados dos Cursos. 

- Acolhe, CT! – 1º/2015 (Projeto de Ensino nº 039407): no dia 02 de março de 

2015, a programação contou com atividades lúdicas no período da manhã e, ao 

meio-dia, como a cabine fotográfica, a apresentação musical do Dj Leo Fleck e da 

banda Flush no hall da Unidade de Ensino, a roleta de brindes, e com palestra 

institucional e coffee break no período da tarde. Na palestra institucional, com 

exposição do Professor Luciano Schuch, Diretor do CT, do Professor Deividi da Silva 



 
Pereira, Vice-Diretor do CT, e da Pedagoga da Unidade de Apoio Pedagógico do 

CT, Simoni Timm Hermes, houve representativo envolvimento das turmas dos 

alunos calouros, com mais de 250 alunos.  

 

 

Figura 01: Cabine Fotográfica 

 

- Acolhe, CT! – 2º/2015 (Projeto de Ensino nº 040723): no dia 10 de agosto de 

2015, no período da manhã e do meio-dia, a programação do Acolhe, CT! – 2º/2015 

envolveu atividades lúdicas como a cabine fotográfica, a roleta de brindes, o mural 

de recados, a apresentação musical do Dj Leo Fleck e das bandas Mão do Sopro, 

Montes Q e Sidinei Camara no hall da Unidade de Ensino e palestra institucional no 

Auditório do Anexo C, sendo que nesta houve representativo envolvimento das 

turmas dos alunos calouros. Nesta edição, palestraram: o Professor Luciano 

Schuch, Diretor do CT; o Professor Deividi da Silva Pereira, Vice-Diretor do CT; e a 

Pedagoga da Unidade de Apoio Pedagógico do CT, Simoni Timm Hermes. No 

período da tarde, representantes da Atlética promoveram a 1ª Gincana da 

Calourada, com premiação para os vencedores de R$400,00 (1º lugar) e R$200,00 

(2º lugar), valores estes doados pela Wizard, sendo premiados, respectivamente, os 

alunos dos Cursos de Engenharia da Computação e Engenharia Química. No dia 12 

de agosto, ao meio-dia, foi realizado o almoço para os calouros pelos Diretórios 



 
Acadêmicos do CT. No dia 13 de agosto, também ao meio-dia, ocorreu o Global 

Village, através da AIESEC de Santa Maria, com a participação de intercambistas de 

diferentes partes do mundo que realizam projetos em Santa Maria. Nesse momento, 

houve uma mostra de imagens, objetos e particularidades desses locais, bem como 

degustação de alimentos e bebidas típicos.  

 

Figura 02: Informativo sobre a Gincana da Calourada 

 

- Acolhe, CT! e Semana da Calourada UFSM– 1º/2016 (Projeto de Ensino nº 

042174): no dia 07 de março de 2016, às 14 horas, ocorreu a atividade ao encargo 

da Direção do CT para os calouros do CT, ou seja, a Palestra Institucional. O 

Professor Luciano Schuch, Diretor do CT, deu as boas-vindas aos calouros e, na 

sequência, mostrou a estrutura organizacional do CT e da UFSM, os números atuais 

do CT e os meios de comunicação voltados às relações no CT. Dando continuidade, 

a Pedagoga do CT, Simoni Timm Hermes, apresentou, brevemente, orientações 

sobre o Calendário Acadêmico, o Guia do Estudante, os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos, bem como tratou da vida acadêmica, abordando elementos como matrícula, 

matriz curricular, frequência, avaliação, Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) e possibilidades de apoio institucional na Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD), na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), no Núcleo 

de Apoio ao Estudante (Ânima), no Núcleo de Acessibilidade e na Unidade de Apoio 

Pedagógico do CT (UAP/CT). O Professor Deividi da Silva Pereira, Vice-Diretor do 



 
CT, finalizou a Palestra Institucional motivando os calouros em relação à vida 

acadêmica na UFSM. Já, no dia 08 de março de 2016, às 16 horas, o Professor 

Ronaldo Motta, professor aposentado da UFSM e atual reitor da Universidade 

Estácio de Sá, proferiu a Aula Inaugural “A educação contemporânea e as 

tecnologias digitais” para calouros, veteranos, técnico-administrativos em educação, 

professores do CT e do CCNE, equipe gestora da UFSM e comunidade acadêmica.   

 

 

Figura 03: Palestra Institucional 

 

- Acolhe, CT! e Semana da Calourada UFSM– 2º/2016 (Projeto de Ensino nº 

043955): no dia 08 de agosto de 2016, nos turnos da manhã e da tarde, o coletivo 

do CT fez registros fotográficos na cabine fotográfica instalada no hall do CT. A 

intervenção cultural prevista para o meio-dia não ocorreu, pois houve desistência da 

aluna que havia se disponibilizado para fazer uma apresentação musical. No turno 

da tarde, especificamente às 14 horas, ocorreu a Palestra Institucional para os 

calouros do CT sob responsabilidade da Direção do CT, com a participação do 

Professor Luciano Schuch, Diretor do CT, do Professor Deividi da Silva Pereira, 

Vice-Diretor do CT,  e da Pedagoga da Unidade de Apoio Pedagógico do CT, Simoni 

Timm Hermes. Posteriormente, os representantes do Diretório Central dos 

Estudantes, dos Diretórios Acadêmicos do CT e da Empresa Júnior mostraram aos 

calouros as atividades desenvolvidas no contexto universitário. Os representantes 



 
do Programa de Educação Tutorial (PET) foram convidados, mas não participaram 

desse momento.  

 

Figura 04: Guia do Voluntário 

 

- Acolhe, CT! e Semana da Calourada UFSM– 1º/2017 (Projeto de Ensino nº 

045612): no dia 06 de março de 2017, os calouros foram orientados pelos 

voluntários, conforme edições anteriores. Também, o coletivo do CT fez registros 

fotográficos na cabine fotográfica instalada no hall do CT. No turno da manhã, às 

10h, ocorreu a palestra institucional, com a participação do Professor Luciano 

Schuch, Diretor do CT, e da Pedagoga da Unidade de Apoio Pedagógico do CT, 

Simoni Timm Hermes. Ao meio-dia, houve a apresentação da Banda Bueno e a 

atividade de protagonismo estudantil no hall do CT. No dia seguinte, houve 

distribuição de cachorro-quente pelo Diretório Acadêmico do Centro de Tecnologia 

no quiosque do CT. No dia 08 de março, data alusiva ao Dia Internacional da 

Mulher, o CT, em parceria com demais unidades e setores da UFSM, promoveu a II 

Roda de Debate Empreendedor “Mulheres em Ação”. Também ocorreu a exposição 

“We can do it” no hall do CT. No dia 09 de março, a ITEP Júnior – Empresa de 

Consultoria e a Base Júnior – Empresa Júnior de Engenharia Civil organizaram 

atividades no hall do CT. Por fim, no dia 10 de março, em parceria com outras 

unidades e setores da UFSM, o CT promoveu a palestra “Empreendedorismo e 

política” ministrada por Milton Seligman no Auditório Pércio Reis, com participação 

de aproximadamente 70 pessoas. 

 



 

 

Figura 05: Recepção dos Calouros pelos Voluntários  

 

- Acolhe, CT! e Semana da Calourada UFSM– 2º/2017 (Projeto de Ensino nº 

045612): No dia 07 de agosto de 2017, no turno da tarde, especificamente às 14 

horas, ocorreu a Palestra Institucional para os calouros do CT sob responsabilidade 

da Direção do CT, com a participação do Professor Luciano Schuch, Diretor do CT, 

e da Pedagoga da Unidade de Apoio Pedagógico do CT, Simoni Timm Hermes. Na 

sequência, os calouros fizeram o coffe break e prestigiaram música ao vivo na área 

externa dos Anexos B e C. No dia seguinte, também no turno da tarde, os alunos 

estiveram envolvidos com a feira de oportunidades do CT. Nos dois dias sob 

responsabilidade da Direção do CT, houve representativo envolvimento das turmas 

dos alunos calouros.  

 

Figura 06: Feira de Oportunidades 

 



 
CONCLUSÃO  

 

Através do Projeto de Ensino Acolhe, CT!, integrante da Semana da 

Calourada UFSM, o coletivo do Centro de Tecnologia e da UFSM consolidaram uma 

prática de acolhimento pautada no diálogo e na dignidade humana, consoante à 

filosofia institucional e ao Projeto Pedagógico da UFSM. Esse movimento esteve em 

favor do exposto na Resolução nº 003/2000 da UFSM, que inibe e proíbe 

institucionalmente o “trote”, e em contrariedade aos atos históricos de agressões 

físicas, moral, tratamento desumano e degradante na relação entre calouros e 

veteranos praticados nos “trotes” das Instituições de Educação Superior. No âmbito 

do Centro de Tecnologia, durante as edições do Acolhe, CT!, não ocorreu registro de 

nenhum ato na manifestação estudantil que pudesse implicar sanções disciplinares, 

inclusive, processo de sindicância na Universidade. 

Essa prática de acolhimento, tomada como uma prática alternativa em relação 

ao “trote”, torna-se importante para receber bem e propiciar o bem-estar aos 

processos formativos. Considerando isso, no ano letivo de 2018, pretende-se dar 

continuidade a essa prática de acolhimento em parceria com as Coordenações e os 

Colegiados dos Cursos, de modo a congregar docentes, técnico-administrativos em 

educação, calouros e veteranos dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da 

Computação, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Engenharia de Telecomunicações, 

Engenharia Acústica, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Sanitária e Ambiental e Sistemas 

de Informação. 
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