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MISSÃO PET 
SEM 

PEDIGREE 

As atividades ocorrerão no dia 30 de outubro, a partir das 
18h, no hall de entrada do Bloco da reitoria. 

Cada equipe deverá realizar uma missão canina composta 
pelas seguintes etapas a serem realizadas em ordem 
aleatória e independente: 

1- Retirar um cão das ruas e dar-lhe um nome. 
2- Dar-lhe banho e tosa. 
3- Castrá-lo (lembramos que tem um período de 7 a 10 

dias para recuperação do animal). 
4- Achar um responsável para a adoção. 
5- O adotante desfilará com o cão em traje temático, o 

qual deverá ser explicado. 
6- Caso não atinja o item 4, um membro da equipe 

poderá desfilar, atingindo 50% da pontuação prevista 
para etapa 5. 

7- Trazer 07 quilos de ração para que a comissão 
organizadora distribua conforme necessidade. 
 

Cada etapa possuirá pontuação independente, podendo 
atingir pontuação máxima ou parcial, dependendo das 
comprovações a serem apresentadas no dia da exposição 
do pet. 

As equipes deverão apresentar uma foto do cão do 
momento em que o localizaram e o retiraram da rua, e uma 
foto do cão já tratado. A comprovação da castração, o 
adotante, 01 (um) saco de ração, e o traje do cão em 
concomitância com o do seu apresentador para o desfile, 
no dia 30 de outubro, às 19h, no hall de entrada do Bloco 
da reitoria. 

Será realizado o desfile de apresentação dos cães, bem 
como a entrega aos seus adotantes na data mencionada 
acima. Durante a apresentação o membro da equipe 
deverá expor a temática dos figurinos. 

IMPORTANTE: Neste mesmo dia, acontecerá, em um 
espaço reservado, tendo a presença de um dos membros 
de cada equipe, a aplicação de uma atividade, relacionada 
à prova MISSÃO PET SEM PEDIGREE a qual está relacionada 
à Lei que facilita denúncias de maus-tratos a animais para o 
Estado de Santa Catarina. O documento foi citado e 
anunciado por um representante do legislador durante o 
seu percurso eleitoral no ano de 2018.  

Um membro da equipe deverá comparecer no dia 
30/10/18 às 19h, local: Bloco XXI B – 4, para a 
aplicação da atividade. 

ABANDONO É CRIME!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1 e 2: 250 pontos 

Etapa 3: 550 pontos 

Etapa 4: 1000 pontos 

Etapa 5: 600 pontos 

Etapa 6: 300 pontos 

Etapa 7: 400 pontos 


