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9º TROTE SOLIDÁRIO DE CALOUROS 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

 

Art. 1º - O presente Trote objetiva marcar o ingresso na vida universitária com 

consciência social e solidária, a fim de fortalecer e consolidar práticas educativas 

relacionadas aos princípios e valores presentes na Missão da UNESC. 

 

§1º – As tarefas foram concebidas, sistematizadas e inseridas em contextos que 

coloquem os acadêmicos em contato direto com o Diretório Central dos Estudantes – 

DCE, Centros Acadêmicos – CAs e Universidade do Extremo Sul Catarinense – 

UNESC. 

 

CAPÍTULO II 

DA FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES 

 

Art. 2º – Poderão participar do trote todas as turmas de 1ª fase do primeiro semestre de 

2016. Sendo que cada turma configura-se como uma equipe, denominada pelo seu 

respectivo curso/turno. 

§1º – Cada turma deverá inscrever um (a) professor (a) como padrinho (a) da 

turma ou um representante do Centro Acadêmico (CA). 

§2º – As inscrições das equipes deverão ser realizadas no período de 29 de 

fevereiro a 04 de Março na sede DCE, bloco Z, entre as 08h e 21h30. 



 

 

§3°  - As realizações das provas acontecerão entre os dias 07 à 22, encerrando 
com a gincana solidária no dia 23 do presente regulamento. 

 

Art. 3º – As equipes poderão contar com membros de apoio (acadêmicos veteranos, 

professores e funcionários da Unesc), não sendo permitida a participação destes em 

entregas de itens e cumprimento de tarefas, salvo o padrinho/madrinha da turma. 

 

Art. 4º – Na inscrição, cada equipe deverá apresentar dois representantes, os quais 

terão como função: 

§1º – Exercer a liderança e representatividade de suas equipes perante a 

Comissão Organizadora; 

§2º – Apresentar recursos e/ou impugnações referentes a quaisquer 

procedimentos de outra equipe que não esteja de encontro com as normas previstas 

neste regulamento.  

 
 

CAPÍTULO III 

DAS PROVAS 

 

Art. 5º – O presente Trote Solidário constitui-se pela realização de provas de cunho 

educativo, social e ambiental, as quais se constituem: 

 

I – Doação de medicamentos; 

II – Doação de alimentos; 

III – Doação de sangue; 

IV – Porque eu escolhi o meu curso; 

V – Grito de Guerra e Mascote; 

VI – Doação de Ração; 

VII - Gincana Solidaria. 

 

§1º – As tarefas estão ligadas a convivência em sociedade, buscando a 

realização de práticas que estimulem a convivência em comunidade, o bem comum, a 

percepção de diferentes realidades e o incentivo a cultura, buscando sempre a 

interação entre os participantes de forma solidária.  

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ARRECADAÇOES E DOAÇÕES  

 

Art. 6º – A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS está vinculada a Farmácia Solidária que 

por sua vez está ligada a UNASAU – Unidade Acadêmica Ciências da Saúde. 

 

§ 1º – A Farmácia Solidária é uma iniciativa sem fins lucrativos que estimula o 

espírito de generosidade entre as pessoas, por meio da entrega de medicamentos 

gratuitamente. Na Farmácia Solidária, as pessoas carentes têm acesso aos remédios 

que não conseguem comprar. Os medicamentos da Farmácia Solidária provém de 

doações das pessoas interessadas em promover a boa ação. A solidariedade pode ser 

um bom remédio. Por isso, doe o medicamento que você tem guardado e não utiliza 

mais. Ele pode ajudar outra pessoa que necessita do produto.  

 

§ 2º – A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS será computada da seguinte forma:  

a) Frascos/ vidros1 (lacrados) – Unidade 10 créditos 

b) Caixas2 (Fechados) – Unidade 30 créditos 

c) Blister – cartela1 (completa) – Unidade 10 créditos 

d) Cremes / pomadas1 ou 2 (Fechados) – Unidade 10 créditos 

e) Ampolas 1 ou 2 – Unidade 10 créditos 

f) Caixas2 (Abertos)  - Unidade         05 créditos 

g) Blister – cartela1 (incompleta) – Unidade 05 créditos 

h) Cremes / pomadas1 ou 2 (Abertos) – Unidade 05 créditos 
1
 Embalagem primária: aquela que está em contato direto com o medicamento (Ex. Blister, Frasco, Vidro, Ampola). 

2
 Embalagem secundária: aquela que acondiciona a embalagem primária (Caixinha do medicamento, que 

normalmente vem acompanhado da bula). 

 

 

§ 3º – Somente computarão créditos os medicamentos que apresentarem prazo 

de validade na embalagem e estiverem dentro do prazo. 

§ 4º – As doações acima de 100 unidades do mesmo medicamento (item), 

somente computarão créditos se apresentarem prazo de validade superior a um ano. 

§ 5º – Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Solidária UNESC 

(anexo a Clínica Integrada de Saúde), conforme dias e horários descritos abaixo: 



 

 

 
 
 

MANHÃ TARDE NOITE 

16/03 (Quarta) 

10h às 11h30 

16/03 (Quarta) 

14h às 16h 
XXXXXXXX 

17/03 (Quinta) 

10h às 11h30 

17/03 (Quinta) 

14h às 16h 

17/03 (Quinta) 

18h às 20h 

 

§ 6º – Não serão aceitas doações fora dos horários definidos no § 5º. 

§ 7º - Os créditos serão convertidos em pontos a partir da seguinte tabela. 

 

  Créditos Pontos 

10.000 ou mais 50 

De 8.000 a 9.999 30 

De 6.000 a 7.999 20 

De 4.000 a 5.999 15 

De 2.000 a 3.999 10 

De 5 a 1.999 05  

 

 

Art. 7º – A doação de ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS insere-se na característica de 

instituição comunitária da UNESC. Os créditos serão calculados a partir da seguinte 

tabela: 

a) Leite em pó (500g) 10 créditos 

b) Arroz – Tipo 1 (branco ou parboilizado) (1 Kg) 05 créditos 

c) Café em pó (500g)  10 créditos 

d) Óleo (1 litro)  05 créditos 

e) Feijão (1 Kg) 10 créditos 

f) Açúcar (1 Kg) 05 créditos 

g) Trigo (1 Kg) 05 créditos 

h) Macarrão (1 Kg) 05 créditos 

i) Achocolatado em pó (500g)  05 créditos 

j) Outros alimentos não perecíveis 05 créditos 



 

 

k) Caixa de Leite fechada com 12 und 20 créditos 

 

§ 1º - O peso líquido apontado nas embalagens é o que se levará em 

consideração para a contagem dos créditos. 

§ 2º - As doações de alimentos não perecíveis deverão ser entregues no Centro 

de Eventos Professor José Antônio Carrilho (Ginásio), vestiário, Campus da UNESC, no 

dia 18/03/2016, no horário das 8h30 às 11h30 e 14h às 21h. 

§ 3º - Os créditos serão convertidos em pontos a partir da seguinte tabela. 

 

  Créditos Pontos 

4.000 ou mais  50 

De 3.000 a 3.999 35 

De 2.000 a 2.999 25 

De 1000 a1.999 20 

De 500 a 999 15 

De 200 a 499 10 

De 5 a 199 05 

 

 

Art. 8º – Na DOAÇÃO DE SANGUE cada doador computará 10 (dez) créditos para sua 

equipe. 

 
§1º - O doador não necessariamente precisa ser acadêmico da UNESC.  
 
§2º - Não será permitido convidar pessoas que já estavam na fila para as                          

doações. 
 
§3º - Os créditos serão convertidos em pontos a partir da seguinte tabela. 

 

  Créditos Pontos 

200 ou mais 50 

De 150 a 190 30 

De 100 a 140 20 

De 50 a 90 15 

De 20 a 40 10 



 

 

De 10  05 

 

§ 4º - Para doar sangue o candidato deve: 

 
a) Estar bem de saúde e possuir hábitos de vida saudável; 

b) De acordo com a Lei RDC1353 de 14/06/2011 o doador de sangue ou 

componentes deve ter idade entre 18 (dezoito) anos completos e 67 

(sessenta e sete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, sendo que: 

- podem ser aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 

(dezesseis) e 17(dezessete) anos, com o consentimento formal do 

responsável legal, para cada doação, sendo que: 

* o consentimento do responsável legal deverá incluir a autorização para o 

cumprimento de todas as exigências e responsabilidades previstas ao 

demais doadores na Seção II da respectiva lei. 

c) Pesar no mínimo 50 quilos; 

d) E apresentar um documento de identidade com foto, expedido por órgão 

oficial. (RG, Carteira de Trabalho ou de Motorista). 

e) E estar de acordo com as normas em anexo 1.  

 

§ 5º - Não poderá doar a pessoa que: 

a) Estiver em jejum prolongado ou ingeriu alimentos gordurosos nas últimas 

4 horas; 

b) Fez cirurgia recentemente; 

c) For menor de 18 e maior de 65 anos; 

d) Tomou bebida alcoólica há menos de 12 horas; 

e) Não repousou adequadamente na noite anterior a doação; 

f) Teve febre, gripe ou qualquer tipo de infecção nos últimos 7 dias; 

g) Teve hepatite viral após os 10 anos de idade; 

h) For portador da Doença de Chagas; 

i) Estiver grávida; 

j) Estiver usando medicamentos; 

k) Manteve contato sexual com pessoas do mesmo sexo nos últimos 12 

meses; 

l) Usa ou já usou drogas injetáveis - cocaína/heroína e outras; 



 

 

m) Teve contato sexual com muitos parceiros ou com pessoa suspeita de ser 

portadora do vírus da AIDS; 

n) For Parceiros sexuais de portadores de doenças transmitida pelo sangue 

(Hepatite B, Hepatite C, HIV, Sífilis e HTLVI/II) com ou sem uso de camisinha 

(preservativo); 

o) Colocou piercing ou fez tatuagem nos últimos 12 meses; 

p) Realizou acupuntura com profissionais não habilitados nos últimos 12 

meses. 

q) Fez endoscopia há menos de 6 meses. 

 

Art. 9º – Na coleta de amostra para DOAÇÃO DE MEDULA será computado a cada 

amostra 10(dez) créditos para a sua equipe. 

 

§1º - O doador não necessariamente precisa ser acadêmico da UNESC. 

§2º - Os créditos serão convertidos em pontos a partir da seguinte tabela. 

 

  Créditos Pontos 

150 ou mais 50 

De 120 a 140 30 

De 90 a 110 20 

De 60 a 80 15 

De 30 a 50 10 

De 10 a 20 05 

 
 

 § 3º – As doações de sangue e medula deverão ser realizadas no HEMOSC de 

Criciúma, localizado na Av. Centenário, n. 1700, Bairro Santa Bárbara, nos dias 07/03 à 

18/03 no horário das 8h às 18h30.  

§ 4º – Somente computarão pontos as doações de sangue e medula 

comprovadas, por meio da apresentação do cartão de Doador do HEMOSC, no dia da 

doação. 

§ 5º - O cartão correspondente ao § 4º deve ser entregue no Diretório Central 

dos Estudantes, bloco Z, impreterivelmente, até o dia 18/03 até ás 21h. 

§ 6º - O Doador deverá comunicar ao atendente do HEMOSC no momento do 

cadastro ao realizar a doação para coleta da amostra de medula. Esta coleta será de 



 

 

5ml de sangue a qual será destinada para Florianópolis e os dados encaminhados para 

o banco de dados doadores de medula. 

§ 7º - Para fazer a doação é necessária a apresentação da carteira de identidade 

e cartão do SUS. 

 

Art. 7º – A doação de RAÇÃO insere-se na característica de arrecadação, para 

alimentar os cães abandonados que habitam o campus. A pontuação será dada a cada 

1kg - 5 créditos.  

§ 1º - O peso líquido apontado nas embalagens é o que se levará em 

consideração para a contagem dos créditos, as embalagens que não conterem peso 

liquido, serão pesadas.  

§ 2º - As doações rações deverão ser entregues no Centro de Eventos Professor 

José Antônio Carrilho (Ginásio), vestiário, Campus da UNESC, no dia 17/03/2016, no 

horário das 8h30 às 11h30 e 14h às 21h. 

§ 3º - Os créditos serão convertidos em pontos a partir da seguinte tabela. 

  Créditos Pontos 

150 ou mais 50 

De 120 a 140 30 

De 90 a 110 20 

De 60 a 80 15 

De 30 a 50 10 

De 10 a 20 05 

 

CAPÍTULO V 

POR QUE ESCOLHI O MEU CURSO 

Art. 10º A UNESC, por ser um polo regional de ensino, acolhe acadêmicos (as) de 

vários municípios e regiões do Estado; agregando os mais diferentes tipos de pessoas.. 

A presente tarefa visa proporcionar aos estudantes a valorização do seu curso e maior 

integração entre todas as áreas.  

 

§1º A prova “Por que escolhi o meu curso” consistirá na realização de um vídeo, 

visando a valorizar o seu curso perante a Universidade, o projeto deverá ser feito das 

seguintes formas: 

 



 

 

a) Gravar um vídeo contendo no máximo 60 segundos. 

b) Justificar o motivo pelo qual escolhi o meu curso. 

c) No mínimo ter uma pessoa presente no vídeo. 

d) Use sua criatividade.   

 

§ 2º Todas as equipes deverão entregar, no DCE - Bloco Z, até o dia 16/03/2016 das 

8h às 21h, em DVD-R.  

 

§ º Haverá premiação de 1º, 2º e 3º lugar para prova “Por que escolhi o meu curso”. 

Todas as equipes pontuarão desde que respeitem todos os requisitos do presente 

artigo. 40 pontos. As colocações se darão pelo numero de curtidas que o vídeo 

receber, quando postado na fanpage do DCE (facebook.com/portodaunesc1), dos dias 

18/03 ás 23h até dia 22/03 ás 23h59 , seguindo os seguintes critérios: 

 

a) Só serão contabilizadas curtidas do vídeo original. 

b) O seguidor deverá curtir o vídeo e a pagina do DCE. 

 A pontuação se dará pelo maior numero de curtidas, da seguinte forma: 

  Colocação Pontos 

1º Lugar 30 

2º Lugar 15 

3º Lugar 10 

 

CAPÍTULO VI 

GRITO DE GUERRA E MASCOTE 

 

Art. 11º Cada equipe deverá apresentar para os presentes e para os membros da 

banca julgadora, faixas/cartazes com o nome da turma, o seu grito de guerra (jingle ou 

versão de música) e mascote. Todos os participantes da equipe deverão participar da 

apresentação na Gincana.   

a) Caso a equipe tenha optado por confeccionar a camiseta, o nome da turma 

criado deverá constar na mesma.  

b) Tempo para apresentação: 3(três) minutos  

c) Pontuação: 100 (cem) pontos para a equipe vencedora.  



 

 

d) Critérios de avaliação: Organização, criatividade, animação, interatividade da 

turma, ritmo e letra do grito de guerra (que não poderá ser OFENSIVO de 

nenhuma forma). 

 

§ 1º Todas as equipes deverão entregar a letra do jingle, no DCE - Bloco Z, até o dia 

21/03/2016  das 8h às 21h, em papel impresso.   

 

CAPÍTULO VI 

DA GINCANA SOLIDÁRIA 

 

Art. 12º – As atividades culturais, esportivas, recreativas e de conhecimentos gerais 

ocorrerão no dia 23 de março, a partir das 19h no Ginásio de Esportes e receberão a 

denominação de GINCANA SOLIDARIA.  

 

Art. 13º – A GINCANA SOLIDÁRIA se constituirá de tarefas previamente definidas e 

entregues às equipes antecipadamente, bem como de tarefas surpresas (“relâmpagos”) 

apresentadas no momento do evento. 

 
Art. 14º – As equipes que se apresentarem identificadas por meio de camisetas, bonés 

e/ou jalecos com os dizeres 9º TROTE SOLIDÁRIO DCE - UNESC - e nome do Curso, 

para a realização da Gincana UNESC Comunitária, obterão 100 pontos por equipe 

completa com a camiseta. 

 

CAPÍTULO VII 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 16º – A equipe vencedora do 9o TROTE SOLIDÁRIO receberá como premiação 

uma VIAGEM a ser escolhida pela turma e DCE, que caiba dentro do orçamento de 

R$*********. 

 

§ 1º – A divulgação dos resultados se dará no dia 23 de março de 2016, logo 

após a finalização da contagem dos pontos das equipes.  

§ 2º– As equipes participantes e/ou demais interessados serão convidadas a 

participarem das entregas das doações às entidades beneficiadas. 



 

 

 
 

CAPÍTULO VIII 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 17º – A equipe ou membro que tiver comportamento considerado antiético ou 

antidesportivo, que ferir este regulamento ou trouxer prejuízo à boa imagem do Trote, 

levará a referida equipe à perda de pontos ou até sua exclusão do referido trote, 

conforme análise da Comissão Central Organizadora. 

 

CAPÍTULO IX 

DA COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA - CCO 

 

Art. 18º – A Comissão Central Organizadora do Trote Solidário é composta por 10 

membros do DCE, 01 membros de Centro Acadêmico, 02 membros da Coordenadoria 

do Estudante (CPAE) com a atribuição de Organizar o Trote e julgar todas as situações 

previstas ou não neste regulamento, excepcionais ou de conflito de opiniões, sendo 

soberana e, somente, ouvirão os representantes das equipes. 

Parágrafo único – As equipes poderão solicitar mais esclarecimentos com a 

comissão organizadora no DCE – Diretório central dos Estudantes bloco Z – no horário 

das 8h às 21h. 

 

 

CAPÍTULO X 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Art. 19º – A divulgação dos resultados e entrega dos prêmios para a equipe vencedora 

ocorrerá no dia 23 de março de 2016, após o encerramento das atividades, no Centro 

de Eventos, com a presença de autoridades da Universidade. 

 

Art. 20º – Os casos omissos do regulamento do 9º Trote Solidário serão analisados 

pela Comissão Central Organizadora estabelecida no artigo 20º do presente 

instrumento.  

 



 

 

 

Criciúma, 16 de Fevereiro de 2016. 

 
 
 
 

___________________________ 

Comissão Organizadora Trote Solidário 2016/1 
Representante Letícia Pacheco Rodriguês da Rocha 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

DCE- Diretório Central do Estudante João Baptista Rita Pereira 

UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense  

Pró – Reitoria de Ensino de Graduação 

CPAE – Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante 

 

SETORES E PROGRAMAS BENEFICIADOS 

Farmácia Solidária da Unesc  

Cães UNESC 

Hemosc de Criciúma 

Instituições que necessitem alimentos 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 

  



 

 

9º TROTE SOLIDÁRIO DE CALOUROS 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

CURSO: ............................................  ..................................................................  

Turno (   ) matutino       (   ) vespertino        (   ) noturno 

Número de Participantes:....................................................  

 

REPRESENTANTES DA EQUIPE: 

NOME:..................................................................................................................  

FONE: ................................................CELULAR.................................................. 

E-MAIL: ........................................ ...................CÓDIGO ALUNO......................... 

 

NOME:..................................................................................................................  

FONE: ................................................CELULAR.................................................. 

E-MAIL: ........................................ ...................CÓDIGO ALUNO......................... 

 

PADRINHO(A) DA EQUIPE: 

NOME:..................................................................................................................  

FONE: ................................................CELULAR.................................................. 

E-MAIL: ............................................................................................. ................... 

Os representantes da equipe abaixo assinados estão cientes de todas as normas contidas no 
Regulamento Geral do 9º Trote Solidário de Calouros da UNESC. 
 

 
________________________                       ____________________________     
Assinatura do Representante                       Assinatura do Representante 
 
 
Criciúma, SC,      de março de 2016. 
 
INSCRIÇÃO: (   ) DEFERIDA                          (   ) INDEFERIDA 
 
                      

 
______________________________________________ 

COMISSÃO ORGANIZADORA 



 

 

9º TROTE SOLIDÁRIO DE CALOUROS 

 

INSCRIÇÃO GRITO DE GUERRA  

 

 

CURSO: ............................................  ..................................................................  

 ..........................................................  ..................................................................  

 

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: ..................................................................  

Fone contato:.................................................... e-mail: ......................................  

  

 

PARTICIPANTES (código acadêmico, nome e função no grupo): 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________________                       ____________________________     
Assinatura do Representante                       Assinatura do Representante 
 
 
Criciúma, SC,      de março de 2016. 
 
INSCRIÇÃO: (   ) DEFERIDA                          (   ) INDEFERIDA 
 
                      

 
______________________________________________ 

COMISSÃO ORGANIZADORA 



 

 

9º TROTE SOLIDÁRIO DE CALOUROS 

 

INSCRIÇÃO DO VIDEO PORQUE ESCOLHI O MEU CURSO 

 

 

CURSO: ............................................  ..................................................................  

 ..........................................................  ..................................................................  

 

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: ..................................................................  

Fone contato:.................................................... e-mail: ......................................  

  

 

PARTICIPANTES (código acadêmico, nome e função no grupo): 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________________                       ____________________________     
Assinatura do Representante                       Assinatura do Representante 
 
 
Criciúma, SC,      de março de 2016. 
 
INSCRIÇÃO: (   ) DEFERIDA                          (   ) INDEFERIDA 
 
                      

 
______________________________________________ 

COMISSÃO ORGANIZADORA 


