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 Introdução 

 

 O Centro Universitário de Franca Uni-FACEF – desde sua fundação, 

como Faculdade de Ciências Econômicas, em 1951, vem desenvolvendo 

constante atualização de suas atividades pedagógicas, legitimando seu 

trabalho acadêmico científico, na formação de profissionais nos cursos de 

Economia, Administração, Contabilidade, Comunicação Social, Psicologia, 

Letras, Matemática, Turismo e Sistemas de Informação. 

 Nesse sentido, há preocupação com a perfeita articulação dos cursos 

do Uni-FACEF com sua missão: Construir e difundir o conhecimento, 

contribuindo para a formação do ser humano, a fim de que ele 

exerça o seu papel na sociedade com ética e cidadania. 

Para tanto, a instituição se propõe de maneira específica em: 

 formar pessoas com habilidade, tanto para um alto desempenho 

técnico profissional, quanto para o exercício da cidadania, com uma 

vivência ética e participativa no mundo social; 

 promover a construção do conhecimento, a sua transmissão crítica e 

a compreensão do mundo atual, particularmente no que se refere às 

necessidades nacionais e regionais; 

 participar do desenvolvimento de condições e ações que evidenciem o 

“aprender a aprender” e promovam a educação continuada, nos 

campos de atuação profissional com que se identificam; 

 partilhar, com todos os segmentos da sociedade, da identificação, 

análise e busca de soluções dos problemas da comunidade, tanto 

local e regional, quanto da sociedade mais ampla. 

Assim, fomenta-se o Trote Solidário entre os calouros, como uma 

iniciativa institucional, já presente no Uni-FACEF há mais de 17 anos, 

visando à inserção do discente no ambiente acadêmico focando a promoção 

social, agregando em sua formação a importância de esforços que tornem 

suas decisões mais “sociais”. É objetivo maior do Uni-FACEF a formação de 

cidadãos capacitados para a vida profissional e comunitária e que, pelo 

saber e pelo ser, deverão atuar e interferir positivamente nos vários 

segmentos e instituições sociais, colaborando para uma sociedade mais 

justa e solidária. 
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Objetivos do Trote Solidário 

 

 Integrar os alunos dos primeiros períodos de 2011 na comunidade 

acadêmica do Uni-FACEF com ações que demonstram a solidariedade para 

com as instituições filantrópicas. Esta é uma oportunidade para a 

comunidade acadêmica exercer uma parcela de contribuição dentro do tema 

Responsabilidade Social tanto discutido nos dias de hoje. 

  

 Data: A contagem final de pontos ocorrerá no dia 25/03/2011, 

sexta-feira, a partir das 19h00 e o encerramento do evento está 

previsto para 22h30 do mesmo dia. 

 

 Local de encerramento e divulgação dos pontos: Uni-FACEF – 

Unidade II. 

 

As provas serão divididas proporcionalmente aos cursos, de acordo 

com a quantidade de alunos matriculados fornecido pela Secretaria do Uni-

FACEF, como segue:  

 Administração diurno  59 Alunos 

 Administração noturno A  83 Alunos 

 Administração noturno B  86 Alunos 

 Ciências Econômicas  69 Alunos 

 Ciências Contábeis   78 Alunos 

 Letras     30 Alunos 

 Comunicação Social  47 Alunos 

 Turismo    25 Alunos 

 Psicologia    42 Alunos 

 Sistema de Informação   16 Alunos 
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 Provas: 

As provas estão divididas em duas fases: 

 

Fase I – Provas relacionadas abaixo (Itens de 1 a 6) devem começar a ser 

cumpridas a partir da divulgação deste regulamento e o prazo de 

encerramento para entrega das provas desta fase será dia 24/03/2011 às 

22h00. Os itens da FASE I deverão ser entregues na unidade II – sala 07 –

Estúdio de fotografia – horário 9h00 às 12h00 e das 19h00 às 22h00 entre 

os dias 22/03/2011 e 24/03/2011, para que se viabilize a contagem 

final dos pontos das equipes. 

Fase II – Apresentação Musical: Será efetuado um sorteio, em data e 

horário a marcar, do título musical para cada equipe, sendo as mesmas 

responsáveis pela dublagem, coreografia e encenação, devendo ser mantido 

sigilo pelas equipes até a data da apresentação no dia 25/03/2011. 

 

PROVAS  

 

FASE I – Provas a serem cumpridas a partir da abertura deste 

regulamento: 

 

1. Arrecadação de Mantimentos: 

 

1.1 Cesta Básica: como tarefa cumprida cada equipe deverá conseguir o 

número de cestas proporcionais e estipulado por turma, (Conforme quadro 

nas observações), contendo: 

5 kg de arroz tipo 1 

1 litro de óleo 

5 kg de açúcar 

250 gramas de café 

½ kg de fubá 

½ kg de macarrão espaguete 

sêmola 

1 lata de extrato de tomate (340g) 

 1 kg de farinha de trigo 

 1 kg de sal 

 1 kg de feijão carioquinha 

 1 lata de ervilha (200g) 

 1 lata de sardinha (125g) 

 1 pct. de bolacha recheada 

 ½ kg farinha de mandioca  

 1 lata goiabada 

 

A TAREFA CUMPRIDA VALERÁ 3.500 PONTOS. 
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1.2 Mantimentos avulsos ou extras: os mantimentos que a equipe 

conseguir, além do estipulado na meta, terão as seguintes contagens: 

  

Cesta Básica – 40 pontos por cesta. 

 Arroz tipo 1 – 5 pontos a cada 5 kg. 

 Feijão – 1 ponto a cada 2 kg.   

 Açúcar – 1 ponto por quilo. 

 Óleo – 1 ponto por litro. 

Demais mantimentos da lista 1.1 – 1 ponto por quilo. 

  

Observações: 

a) sal, fubá, farinhas, ervilha, entregues separadamente da cesta, 

não serão contabilizados; 

b) por questão de higiene não serão aceitos alimentos a granel. 

 

2. Suplemento alimentar   

Como tarefa cumprida cada equipe deverá conseguir o número de 

latas de suplemento alimentar (adulto, 400gramas, sabor baunilha), 

proporcional e estipulado por turma, conforme quadro nas observações. 

A marca do suplemento alimentar válido para contagem de pontos 

deve estar entre aquelas recomendadas pelo Hospital do Câncer: 

SUSTAGEM, NUTREN Active e NUTREN 1.0. 

 

A TAREFA CUMPRIDA VALERÁ 2.000 PONTOS. 

 

2.1 As Latas de suplemento alimentar, dentro das marcas estipuladas, 

extras que a equipe conseguir, além da cota estipulada, terão a seguinte 

contagem: 

Suplemento Alimentar para adulto – 15 pontos por lata 400 gramas. 

 

3. Doação de Sangue 

Como tarefa cumprida cada equipe deverá conseguir o número de 

doadores de sangue, proporcional e estipulado por turma. A contagem do 

ponto da doação somente será efetuada mediante o documento/controle 
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oferecido pela organização e carimbado pelo Hemocentro de Franca ou 

região, com a seguinte pontuação: 

- no período de 28/02/2011 até o dia 12/03/2011 com uma 

pontuação em dobro – 20 pontos por doação. Os recibos devem ser 

entregues à comissão no dia 14 de março até às 22 horas, na coordenação 

da graduação. 

-de 13/03/2011 até o dia 24/03/2011 com uma pontuação 

normal de 10 pontos por doação. Estes comprovantes deverão ser 

entregues à comissão organizadora até às 22h00 do dia 24/03/2011, para 

que viabilize a contagem final das equipes. 

 

A TAREFA CUMPRIDA CONFORME META VALERÁ 1.500 PONTOS. 

 

3.1 Doações de Sangue adicionais aos da cota estabelecida, serão 

contabilizadas com 10 pontos por doador. 

 

4. Compra da camiseta da Equipe 

Aquisição de uma camiseta, ao preço de R$ 10,00 (dez reais), cuja 

renda será revertida para a aquisição de suplemento alimentar para o 

Hospital do Câncer e Uniformes para os alunos da APAE – Franca. 

 

A TAREFA CUMPRIDA CONFORME META VALERÁ 1.500 PONTOS. 

 

A pontuação será proporcional à quantidade de alunos matriculados 

no 1º Semestre dos respectivos cursos. 

ADM Diurno  pts  ADM A  pts  ADM B  pts 

01 – 12  300  01 – 17  300  01 – 18  300 

13 – 24  600  18 – 34  600  19 – 36  600 

25 – 36  900  35 – 51  900  37 – 54  900 

37 – 48 1200  52 – 68 1200  55 – 72 1200 

49 – 59 1500  69 – 83 1500  73 – 86 1500 

 

 

Economia  pts  Contábeis  pts  SI         pts 

01 – 14  300  01 – 16  300  01 – 03 300 

15 – 28  600  17 – 32  600  04 – 06 600 

29 – 42  900  33 – 48  900  07 – 09 900 

43 – 56 1200  49 – 64 1200  10 – 12 1200 

57 – 69 1500  65 – 78 1500  13 – 16 1500 
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Letras   pts  Com. Social  pts  Turismo   pts 

01 – 06  300  01 – 10  300  01 – 05  300 

07 – 12  600  11 – 20  600  06 – 10  600 

13 – 18  900  21 – 30  900  11 – 15  900 

19 – 24 1200  31 – 40 1200  16 – 20 1200 

25 – 30 1500  41 – 47 1500  21 – 25 1500 
 

Psicologia  pts    

01 – 09  300   

10 – 18  600   

19 – 27  900   

28 – 36 1200   
37 – 42 1500  

 

Bonificação: 

 A equipe em que todos os alunos adquirirem a camiseta receberá 500 

pontos extras. 

 No dia 25/03/2011, todas as equipes deverão se apresentar 

uniformizadas, com as camisetas da gincana. 

 

5. Prova para o Leilão da APAE: 

Como tarefa cumprida cada equipe deverá conseguir o número de 

produtos novos, que resultem no total de pontos calculados de forma 

proporcional e estipulado por turma, conforme tabela 1 nas observações. Os 

produtos aceitos para pontuação, nesta prova, devem ter os respectivos 

lacres e, estar entre os itens relacionados abaixo, sendo a marca e/ou 

configuração equivalentes às sugeridas:  

 

Item Marca / Configuração Pontos 

TV LCD 42'' Philips /LG (Full HD) 1000 

i Pad Apple 900 

Projetor Epson Power lite 79 800 

Notebook 
Configuração Mín. 320 HD, 2 Gb Core i3 c/ Windows 7 
– tela 14” 560 

Computador Desktop 
Configuração Mín. 320 HD, 2Gb Core i3 c/ Windows 7 
monitor 19" 210 

Playstation 3 Sony   150 

Smartfone Motorola 3G 100 

i Pod Apple 60 

Câmera digital Sony Cyber-shot 14 megapixels 40 

Aparelho de BlueRay Philips       40  
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A TAREFA CUMPRIDA CONFORME META VALERÁ 1.000 PONTOS. 

 

5.1 Os pontos dos produtos que ultrapassarem o estipulado na meta 

serão contabilizados em adição aos 1.000 pontos de tarefa cumprida. 

5.2 Os produtos novos, constantes na lista acima, entregues, além da 

meta, como extras, serão pontuados conforme tabela acima. 

5.3 Caso a quantidade de produtos entregues não alcance a meta 

estabelecida na tabela 1, serão contabilizados pelos pontos 

individuais do produto entregue, conforme tabela acima. 

 

6. Prova: Apresentação Musical – Momento integração entre 

calouros e veteranos. 

Como tarefa cumprida, cada grupo deverá executar uma apresentação 

musical durante os intervalos de aula (15 minutos) na semana do 

encerramento do Trote Solidário, observando os seguintes critérios: 

 

6.1 Ordem de apresentação: 

Unidade II – Diurno 

Horário: 9h45 às 10h00 

Dia 22/03 Administração Diurno 

Dia 23/03 Psicologia 

Dia 24/03 Sistema de Informação 

 

Unidade II – Noturno 

Horário: 20h45 às 21h00 

Dia 21/03 Ciências Econômicas 

Dia 22/03 Letras 

Dia 23/03 Comunicação Social 

Dia 24/03 Turismo 

 

Unidade I – Noturno 

Horário: 20h45 às 21h00 

Dia 22/03 Administração A 

Dia 23/03 Administração B 

Dia 24/03 Ciências Contábeis 
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6.2 Requisitos para pontuação: 

- A apresentação deverá contar com a participação de pelo menos 2 

integrantes, sendo 1 veterano e 1 calouro, ficando livre a escolha do 

restante dos participantes; 

- A entrega de um playlist até o dia 17/03/2011 para validação da 

prova e os nomes dos integrantes com RG e código de alunos;  

- Organização e pontualidade da apresentação musical dentro dos 15 

minutos.  

 

A TAREFA CUMPRIDA CONFORME META VALERÁ 1.000 PONTOS. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1) No dia 25/03/2011 às 19h00, no local do evento, haverá a contagem 

dos alunos de cada equipe, com suas respectivas camisetas, através de 

uma lista fornecida pela Secretaria do Uni-FACEF. 

Todas as equipes começaram com 100 pontos, mas a cada 10% de falta 

do total matriculado a equipe perderá 10 pontos. 

 

As equipes deverão se apresentar com as camisetas determinadas 

com as seguintes cores: 

 Administração diurno  LARANJA 

 Administração noturno A  AZUL ESCURO 

 Administração noturno B  AZUL CLARO 

 Ciências Econômicas   CINZA 

 Ciências Contábeis   PRETO 

 Letras     AMARELO 

 Comunicação Social   VERMELHO 

 Turismo e Hotelaria   VERDE CLARO 

 Psicologia    VERDE ESCURO 

 Sistema de Informação   MARROM   

 

2) Nenhum item da fase I será recebido pela Comissão Organizadora no dia 

25/03/2011 (Dia do Evento). 
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3) Cada representante deverá manter um controle de sua classe para 

saber, no final, quem deixou de colaborar e ou participar da gincana. 

 

4) É proibido pedir donativos em dinheiro em nome específico do Hospital 

do Câncer ou de alguma entidade filantrópica. Deve-se informar que a 

doação é destinada ao Trote Solidário do Uni-FACEF e que será 

destinada à compra de suplemento alimentar, alimentos para serem 

doados para as instituições filantrópicas e contribuições para o Leilão da 

APAE. 

 

5) Cada equipe terá um professor (a) e dois veteranos como padrinhos ou 

madrinhas como base de apoio para orientações e ações de motivação 

para conseguir a participação de toda sala. Exceção feita ao curso de 

Administração, que contará com dois professores divididos entre as 3 

turmas. 

 Administração diurno – Prof. Paulo Sérgio Mreira Guedine 

 Administração noturno A - Prof. Fernando José da Conceição Loureiro 

 Administração noturno B – Prof. Nilton de Paula Pereira 

 Ciências Econômicas – Prof. Heleno Paim 

 Ciências Contábeis – Prof. Mário Francisco Chagas 

 Letras – Profa. Maria Eloisa de Souza Ivan 

 Comunicação Social –Prof. Paulo Cinti 

 Turismo – Prof. Luis Mendes de Oliveira 

 Psicologia – Profa. Adriana Gera 

 Sistema de Informação – Prof. Silvio Carvalho Neto 
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6) Tabela 1. Relação de Metas das Equipes para Trote Solidário 2010 

 

 

Curso 

Qtde 

Alunos 

1. Cesta Básica 

30% 

(3.500 pontos) 

2. Suplemento 

30% 

(2.000 pontos) 

3.Doação Sangue 

40%  

(1.500 pontos) 

5. Leilão APAE  

2x ~ 

(1.000 pontos) 

unidades unidades Unidades pontos 

Administração – diurno 59 18 18 24 120 

Administração – turma A 83 25 25 33 170 

Administração – turma B 86 26 26 34 180 

Economia 69 21 21 28 140 

Contábeis 78 23 23 31 160 

Letras (Port./Inglês/ Esp.) 30 9 9 12 60 

Comunicação Social 47 14 14 19 100 

Turismo  25 8 8 10 50 

Psicologia 42 13 13 17 90 

Sistema de Informação  16 5 5 6 40 

Total de Alunos 535     

Obs.: Em caso de Metas não cumpridas os itens serão contabilizados pelo seu valor 

unitário. 

 

DIA DO ENCERRAMENTO 

 

Fase II – Prova a ser cumprida no dia 25/03/2011 para qual será 

sorteado o título de uma Encenação ou Dramatização Musical.  

 A prova deverá ser cumprida com no mínimo 02 (dois) alunos da 

APAE e no máximo 04 (quatro) alunos calouros que, sob a coordenação da 

Sra. Marta irá ensaiar coreografia e figurinos. 

A tarefa tem o valor de 2000 PONTOS que serão determinados pela 

avaliação dos jurados convidados que seguirão os seguintes critérios de 

avaliação: 

 Coreografia      até 400 pontos 

 Dublar ou cantar junto com a música até 400 pontos 

 Criatividade       até 400 pontos 

 Caracterização     até 400 pontos 

 Tempo de apresentação    até 400 pontos 

Total                     2000 pontos 
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Coordenação 2011

 

  

 

 

Profa. Dnda. Marinês Santana Justo 

Smith  

Pró-Reitora de Desenvolvimento 

Extensão Comunitária (em substituição) 

Prof. Dnd. José Alfredo de Pádua 

Guerra 

Pró-Reitor de Administração 

josealfredo@facef.br 

            marinessmith@facef.br 
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