3ª GINCANA TROTE SOLIDÁRIO UNIASSELVI BRUSQUE
REGULAMENTO GERAL
Com o objetivo de promover a integração de novos acadêmicos e estimular a cidadania por meio de
ações sociais, a UNIASSELVI promove, nesse mês de abril, o Trote Solidário. Nesta edição 2019/1, a
iniciativa terá como tema a “Responsabilidade Social” e envolverá os estudantes da instituição de ensino.
Por meio de atividades e ações sociais, o Trote Solidário 2019/1 deverá conscientizar a comunidade
acadêmica da Unidade sobre cidadania, responsabilidade social e a iniciativa de conhecimentos gerais.
O Trote Solidário prevê uma gincana cultural e social com a realização de um quiz, arrecadação de produtos
de limpeza e higiene e a escolha do garoto e garota UNIASSELVI 2019.1. Os donativos serão doados para instituições
e entidades beneficentes da região, a serem definidas pela UNIASSELVI BRUSQUE em conjunto com os professores
e estudantes.

Desta forma, o presente Regulamento servirá para nortear as etapas e critérios deste evento, buscando
dirimir todas as dúvidas, promovendo um ambiente de transparência e organização.

1.

OBJETIVOS
Estender a todas as Unidades UNIASSELVI a prática do chamado “Trote Solidário”, evento no qual

se propõem ações socioeducativas a fim de recepcionar e integrar os acadêmicos ingressantes visando
institucionalizar cultura contrária ao trote violento.
Estimular ações sociais que promovam cidadania, compromisso, trabalho em equipe e sensibilização
com o próximo.
Incentivar o respeito em relação ao outro e a aceitação de culturas, orientações e posicionamentos
divergentes e antagônicos.
Contribuir para o envolvimento de discentes, docentes, a própria Instituição e a toda a comunidade
reforçando o compromisso de Responsabilidade Social.

2.

DOS PARTICIPANTES E ATRIBUIÇÕES
Considera-se participante, todos os acadêmicos de primeiro semestre de 2019/1, regularmente

matriculado em algum curso presencial e/ou EAD da unidade UNIASSELVI BRUSQUE, que serão os
protagonistas, participando das atividades propostas.
O júri do desfile será composto por membros da comunidade externa convidados pela UNIASSELVI
BRUSQUE.

3.

DO CRONOGRAMA
Data

Hora

02/04/2019

Atividade

Canais / Locais

Responsáveis

18:50 -

Divulgação Da Gincana Trote

Salas de Aula, E-mail e Coordenadores

21:50

Solidário

demais mídias

08/04/2019 a

Até as

Inscrições Quiz para o Garoto

SAA para inscrições do SAA e Áudio Visual

18/04/2019

21:50

e Garota UNIASSELVI

Quiz e Garoto e Garota;

BRUSQUE e entrega dos

Áudio

produtos da tarefa filantrópica

entrega dos produtos da

Inscrições no site

tarefa filantrópica.

visual

/

Professores

para

www.atalhouniasselvi.com.br
25/04/2019

19:00 -

GINCANA TROTE

Auditório e recepção da Coordenadores

21:50

SOLIDÁRIO / QUIZ/

UNIASSELVI

GAROTO E GAROTA

BRUSQUE

UNIASSELVI BRUSQUE

4.

INSCRIÇÕES
Todos os participantes deverão realizar inscrição no sistema do atalho, através da URL

www.atalhouniasselvi.com.br. Para as atividades do Quiz e Garoto e Garota as inscrições devem ser
realizadas diretamente no SAA.

5.

DAS ATIVIDADES – PRONTUAÇÃO E REGRAS
A Gincana é composta por quatro atividades principais, onde o intuito não é explorar a competição e

sim a integração para esta nova etapa de vida dos acadêmicos.
5.1.

Tarefa Filantrópica

A entidade escolhida para este fim é a Comunidade Bethânia.
Doação de materiais de higiene e limpeza.
Nesta etapa, os alunos deverão entregar os produtos de acordo com a tabela abaixo:
Trote Solidário 2019/1
GRUPO

Pontos Por Produto

Esponja de aço / Bucha de pia / Sabão em barra / Sabonete / Álcool / Pasta de dente /
Cotonetes(100uni).

10

Fio dental / Papel Higiênico (4 rolos) / Escova de dente /

20

Sabão em Pó / Amaciante (1 Litro) / Detergente / Água sanitária (1litro) / Shampoo /

30

Condicionador / Desinfetante (1 litro) / Vassoura / Rodo.

A identificação do produto é de responsabilidade do aluno, não se responsabilizando a instituição
pela pontuação de produtos sem informações. A identificação deve conter a informação do curso e turma
que pertence o aluno. A pontuação das doações será contabilizada de maneira proporcional ao número de
alunos matriculados na turma, de acordo com o sistema da instituição.
Os pontos adquiridos somente serão divulgados ao final da Gincana no dia 25/04/2019 na presença
de todos.
5.2.

Quiz de Conhecimentos Gerais (Padrão ENADE/ENEM)

O Quis é uma prova de desafio composto de 15 questões de conhecimentos gerais e atualidades, onde
apenas um integrante de cada equipe poderá participar respondendo às questões sem ajuda externa. Serão
válidas apenas as respostas corretas, com as seguintes regras:
- as questões são baseadas nas provas ENADE e ENEM;
- o orador fará o enunciado da questão e os alunos, após o sinal, poderão escrever no papel sua
resposta e entregar ao fiscal. Ao final do tempo estabelecido para resposta o fiscal entregará ao auditor da
mesa as respostas e o mesmo fará a correção. Caso esteja correta, a equipe ganhará 20 pontos. O tempo de
resposta, será de 30 segundos.
- os fiscais desta prova serão formados por coordenadores/professores dos cursos da unidade a
escolher no dia;
4.3. Garoto e Garota UNIASSELVI
Cada equipe poderá indicar um membro do sexo masculino e outro do sexo feminino. Não haverá
obrigatoriedade de inscrição do casal por turma, podendo ser inscrito um ou outro. Os acadêmicos inscritos
deverão trajar calça jeans e camisa / camiseta branca. Participarão de um desfile produzido pelo curso de
Design de Moda e todo o evento será coberto pelos acadêmicos do Curso de Publicidade e Propaganda.
Inscrição com Participação, será dada a seguinte pontuação:
GAROTO UNIASSELVI – 20 pontos
GAROTA UNIASSELVI – 20 pontos
Aos ganhadores, será dada a seguinte pontuação:
GAROTO UNIASSELVI – 50 pontos
GAROTA UNIASSELVI – 50 pontos
Os jurados que escolherão este quesito serão formados por convidados da comunidade. Em caso de
empate, será dado a pontuação a todos aos participantes vencedores.

4.4.

Torcida

Todas as turmas que apresentarem torcida durante as atividades receberão 20 pontos. Esta pontuação
será concedida apenas uma vez. Durante todo o evento as torcidas serão avaliadas seguindo os critérios de
organização, animação e criatividade. A turma que apresentar a torcida, segundo os critérios, irá receber 50
pontos adicionais.
Os jurados que escolherão este quesito serão formados pelos Coordenadores. Em caso de empate,
será dado a pontuação a todos os ganhadores.

6.

DO RESULTADO
Após a realização das atividades do Quiz e Garoto e Garota UNIASSELVI BRUSQUE, no dia 25 os

coordenadores e apoiadores farão a contagem dos pontos. Ao final, somar-se-á a pontuação obtida na tarefa
de filantropia e o vencedor será anunciado.

7.

DA PREMIAÇÃO
Cada integrante da equipe receberá um certificado de três horas complementares por participação no

comprovada no evento. A comprovação ocorrerá através de uma lista de presença que ficará de posse de um
professor do curso. É de responsabilidade do aluno procurar o professor e assinar a lista de presença e de
responsabilidade do professor comprar a participação do aluno no evento.
Ao final do evento as turmas serão ranqueadas em ordem decrescente de pontos e seus participantes
receberão um adicional em horas complementares segundo a tabela de premiação 1.
Tabelas de Premiação 1 (horas complementares)

8.

1º Colocado

50 horas complementares adicionais

2º Colocado

40 horas complementares adicionais

3º Colocado

30 horas complementares adicionais

DISPOSIÇÕES GERAIS
A intenção do Evento é integrar os discentes calouros com a comunidade acadêmica. E dessa forma

todos os participantes são vencedores, fazendo seu papel em consonância dos nossos valores:
- Ética e Respeito: Respeitar as regras sempre, com transparência e respeito, é a base do nosso
relacionamento com alunos, funcionários e parceiros.
- Valorização do Conhecimento: Não basta saber, é preciso saber fazer. Valorizamos o conhecimento
como forma de inspirar e aproximar as pessoas.

- Vocação para Ensinar: Nossos profissionais têm prazer em educar e contribuir para o crescimento
dos nossos alunos.
- Atitude de Dono: Pensamos e agimos como donos do negócio.
- Simplicidade e Colaboração: Trabalhamos juntos como um time, com diálogo aberto e direto.
- Foco em Resultado e Meritocracia: Nossa equipe cresce por mérito através da superação de metas e
dedicação de cada um.

A Faculdade Uniasselvi Brusque agradece a participação e colaboração de todos os
envolvidos!

