
 

EDITAL 002/2022 

 EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE VETERANOS E CALOUROS PARA O 

CALOURO HUMANO XXVI EDIÇÃO 

 

 O Calouro Humano é um projeto de “Trote Humanizado”, instituído na 

FACENE/RN desde 2007.1 que visa evitar os trotes violentos e constrangedores que se 

repetem em outras Instituições de Ensino Superior, sensibilizando os alunos quanto às 

carências, necessidades e dificuldades relacionadas à saúde através do conhecimento in 

locu dessas necessidades em uma ou mais instituições escolhidas para se desenvolver o 

projeto a cada semestre. Nesse sentido o Calouro Humano tem como objetivos 

contribuir para a mudança comportamental de veteranos e de ideias acerca da imagem 

destrutiva que estudantes e sociedade têm sobre o trote, transformando-o em ações 

construtivas na promoção à saúde, levando o calouro a desenvolver atividades focando a 

ajuda comunitária, através de doações, informações, contato humanizado, atividades 

lúdicas, teatro, música e entretenimento, o que pode envolver parcerias com empresas e 

convênios como forma de integração entre ensino, serviço e comunidade, no 

desenvolvimento do espírito de cidadania de cada um.  

 A instituição beneficiada esse semestre será o Hemocentro Regional de 

Mossoró, instituição pública sem fins lucrativos, que realiza atividades de hemoterapia e 

hematologia com o objetivo de fornecer sangue (seus componentes e hemoderivados), 

preferencialmente aos hospitais da rede pública e, além do atendimento ambulatorial das 

patologias relacionadas com o sangue. 

 Tendo em vista o início do semestre letivo 2022.1, a coordenadora do Núcleo de 

Extensão e Iniciação Científica (NEIC) da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança 

de Mossoró – FACENE/RN, em parceria com Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

(NAP), Marketing e Ouvidoria, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 

 Abrir inscrições para veteranos e calouros interessados em participar da XXVI 

edição do “Calouro Humano”. As inscrições para os alunos veteranos e calouros 
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deverão ser realizadas por meio do link: 

http://www.sistemasfacenern.com.br/inscricoes/, conforme data e número de vagas 

especificadas abaixo. O aluno deverá se inscrever em conformidade com as vagas 

destinadas ao seu curso de graduação e turno de aulas. Caso o aluno se inscreva em 

turno e curso divergente, será eliminado do processo de inscrições. Após o 

preenchimento das vagas, será gerada uma lista de espera, de acordo com a ordem de 

inscrição. Não haverá restrição quanto ao número de inscrições para os CALOUROS, 

desde que sejam realizadas no período que consta neste edital. 

 O número de vagas destinadas aos alunos veteranos é especificado a seguir: 

 

1. CURSO TURNO VAGAS PARA 

VETERANOS ( a partir do 

segundo período) 

BIOMEDICINA NOITE 02 

EDUCAÇÃO FÍSICA MANHÃ 02 

ENFERMAGEM MANHÃ 02 

ENFERMAGEM NOITE 02 

FARMÁCIA  MANHÃ 02 

FARMÁCIA NOITE 02 

FISIOTERAPIA MANHÃ 02 

MEDICINA DIURNO 04 

NUTRIÇÃO MANHÃ 02 

ODONTOLOGIA MANHÃ 02 

ODONTOLOGIA NOITE 02 

PSICOLOGIA MANHÃ 02 

 

 

  As atividades do Calouro Humano acontecerão em 9 (nove) momentos, 

distribuídos da seguinte forma:  

1) Lançamento de edital: 04/03/2022. 

2) Inscrições para veteranos: a partir das 13h do dia 07 até às 17h do dia 11 de março de 

2022 (por meio do link http://www.sistemasfacenern.com.br/inscricoes/).  

http://www.sistemasfacenern.com.br/inscricoes/
http://www.sistemasfacenern.com.br/inscricoes/


3) Reunião com os veteranos para alinhamento das ações: 14 de março de 2022, às 14h, 

na modalidade remota. 

4) Mobilização (pelos veteranos e núcleos envolvidos) para divulgar nas turmas de P1 o 

Calouro Humano, e consequentemente o tipo de ação que irão desenvolver: 21 a 

25/03/2022. 

5) Inscrições para os calouros: 28 a 04 de abril de 2022. 

6) Reunião entre núcleos envolvidos, veteranos e representantes dos calouros: 08 de 

abril de 2022, na modalidade remota. 

7) Ação na instituição para mobilizar comunidade acadêmica para participar do calouro 

humano: 18 a 22 de abril de 2022. 

8) Doação de sangue no Hemocentro (Deverá ser realizada pelos calouros, com 

orientação e supervisão dos veteranos e dos núcleos): 02 a 07 de maio de 2022 ou 07 de 

maio de 2022 (a definir). 

9) Reunião com veteranos e representantes dos calouros para avaliação do Calouro 

Humano: 12 de maio de 2022, na modalidade presencial. 

 

 Para mais informações entrar em contato via e-mail 

(neic@facenemossoro.com.br). 

 Além do ato de solidariedade e amor ao próximo, os alunos calouros e veteranos 

receberão certificado de participação na ação, com carga horária de acordo com a 

presença nas atividades. 

 

Mossoró-RN, 04 Março de 2022.  

 

 

 

________________________________ 

Andréa Raquel Fernandes Carlos da Costa 

Coordenadora do Núcleo de Extensão e Iniciação Científica (NEIC) 
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