EDITAL 009/COEX-2018.2

Desafio – Trote Solidário
“Por uma Cultura de Paz e Não Violência”
1. APRESENTAÇÃO

O Trote marca a chegada do estudante à vida universitária. É a recepção e integração dos
ingressantes ao ambiente universitário. Além do primeiro contato com os veteranos, o trote
representa um avanço para o estudante: o ingresso em uma nova fase escolar.
Considerando a importância deste momento para o aluno, bem como para a comunidade, o
Trote realizado pelo Centro Universitário São Lucas tem por objetivo o incentivo à
participação dos alunos em ações de caráter social, em que se possa, de forma prazerosa e
construtiva, proporcionar momentos de integração e boas vindas entre ingressantes e
veteranos. Portanto, não é aceito qualquer tipo de ato que cause agressão física, moral,
humilhação ou outras formas de constrangimento, a quem quer que seja. É de
responsabilidade da Coordenação de Extensão, Cultura e Esportes – COEX, Núcleo de
Comunicação - NUC e das Coordenações de curso a organização do Trote, observando a
legislação vigente, o Regimento Geral e as normas institucionais.
O Centro Universitário São Lucas ciente de seu papel social e transformador realizará em
suas dependências o Trote Solidário “Por uma Cultura de Paz e não Violência”, abordando
temas atuais como: Violência Contra a Mulher, Preconceito Racial, Identidade de Gênero e
Nome Social entre outros temas, enfatizando a importância desta discursão e
conscientização de acadêmicos Calouros e Veteranos.
O lema é aproveitar o momento para aprender, discutir e gastar energia com coisas úteis e
pôr a criatividade, senso crítico e solidariedade dizendo não a violência gratuita e
brincadeiras de mau gosto.
2. OBJETIVOS


Realizar o Trote Solidário, visando à integração da comunidade acadêmica,
envolvendo todos os cursos através de atividades que possam despertar a
consciência social, a solidariedade e o respeito a todos.



Promover campanha de arrecadação de itens de higiene pessoal para doação as casas
de apoio as vítimas de violência de Porto Velho – Rondônia.

3. DESAFIO/TAREFA
3.1 Participar das atividades educativas e de orientação realizadas neste evento.
3.2 Arrecadar o maior número de itens de higiene pessoal para doação as casas de apoio
as vítimas de violência do município de Porto Velho.
3.3 Serão premiados os grupos que arrecadarem o maior número de itens durante o
período estabelecido. (14 a 25 de agosto de 2018 até 11h. da manhã).
3.4 Os itens deverão ser entregues a Coordenação de Extensão Cultura e Esportes COEX e registrados no ato da entrega em protocolo individual de cada grupo
inscrito, informando o item, quantidade entregue e pontuação atribuída.
3.5 Será DESCLASSIFICADA a equipe em que um ou mais membros estejam de
alguma forma envolvidos em trotes violentos ou brincadeiras que configurem esta
prática dentro ou fora da IES.

4. META
4.1 - Fica estabelecido como Meta Geral para cada grupo participante do Desafio,
arrecadar no mínimo 60 itens por grupo.
5. INSCRIÇÕES
5.1 – Poderá participar do Desafio, acadêmicos do Centro Universitário São Lucas
devidamente matriculados no semestre vigente.
5.2 – Os grupos deverão ser formados por no mínimo 10 alunos e no máximo 16 alunos
respeitando o percentual de 50% grupo formado por calouros e 50% formado por
veteranos, favorecendo assim a integração e acolhimento entre calouros e veteranos.

5.3 – As inscrições das equipes deverão ser realizadas na Coordenação de Extensão,
Cultura e Esportes – COEX, mediante o preenchimento da Ficha de cadastro do
grupo no período de 30/07 a 10/08 no horário das 14h às 21h.
5.4 Será realizada Reunião Geral no dia 30/07 às 17hs para esclarecimentos quanto ao
Desafio para todos os acadêmicos interessados (o local será divulgado no mural da
COEX).
6. PREMIAÇÃO
6.1 O Prêmio maior é exercer sua cidadania e solidariedade em prol de uma causa,
portanto, todos que conseguirem cumprir o desafio apresentando a COEX no
mínimo 50% da meta de arrecadação, ou seja, entregar 30 itens de higiene receberão
certificação de atividade extracurricular de 20hs.
6.2 Serão realizadas 3 (três) premiações em dinheiro para os grupos que arrecadarem o
maior número de itens, somados ao maior número de pontos por item (ver tabela
de pontuação de itens) e dividido por dois.

6.3 Os grupos vencedores receberão: 1º Lugar R$ 1.000,00 (mil reais), 2º Lugar R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais) e 3º Lugar R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais).
7. ENCERRAMENTO
7.1 - No dia 25/08 as equipes participantes deverão comparecer após o período de
arrecadação para montagem dos kits e preparação para entrega.
7.2 - O Resultado Final será divulgado no dia 25/08 as 13hs no UniSL com a entrega
simbólica dos cheques para as equipes vencedoras.
7.3 Os ganhadores e o quantitativo de itens arrecadados pelas equipes serão divulgados
no dia 27 de agosto de 2018 no site institucional.

8. TABELA COM OS VALORES DOS ITENS
1. Shampoo – 2,0 Pontos
2. Condicionador – 2,5 Pontos
3. Creme de Pentear – 2,5 Pontos
4. Barbeador – 1,0 Ponto
5. Sabonete (barra) – 1,0 Ponto
6. Sabonete (líquido) – 2,0 pontos
7. Escova de Dente (Adulto) – 1,5
8. Absorvente – 2,0
9. Desodorante – 2,5
10. Talco – 2,0
11. Pente/Escova – 1,5
12. Creme de Barbear – 2,5
13. Perfume/Colônia – 3,0
14. Hidratante – 3,0
15. Toalha de Banho – 4,0
ATENÇÃO: Por questões de segurança e saúde, não serão aceitos itens usados, fora do
prazo de validade ou como embalagens violadas.

Porto Velho, 25 de julho de 2018.
Informações: (69) 3211 8054

