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1. INTRODUÇÃO

O Centro Universitário de Franca Uni-FACEF foi criado como Faculdade de
Ciências Econômicas, em 1951. Desde então, vem desenvolvendo uma constante
atualização de suas atividades pedagógicas, legitimando seu trabalho acadêmico
científico, na formação de seus profissionais, proporcionando serviços de qualidade à
sociedade.
São oferecidos dez cursos de graduação, sendo oito de bacharelado:
Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social
com Habilitação em Publicidade e Propaganda, Engenharia de Produção,
Psicologia, Turismo e Sistemas de Informação; e três cursos de licenciatura:
Letras, Matemática e Psicologia. O ingresso nos cursos de graduação se faz por
meio de Vestibular, composto de provas objetivas e discursivas. Para o atendimento
anual de, aproximadamente, 2000 alunos, contamos com professores - em sua
maioria mestres e doutores - concursados em sua área de atuação.
Pensando na continuidade da formação, o Centro Universitário de Franca UniFACEF oferece, ainda, uma diversidade de cursos de pós-graduação lato sensu, com
os cursos de MBA e Especializações e Stricto Sensu, com o Programa de Mestrado
Interdisciplinar em Desenvolvimento Regional, reconhecido pela CAPES.
O Uni-FACEF é uma instituição pública, constituída como autarquia municipal,
que tem como objetivo o desenvolvimento científico e cultural, a formação com
qualidade de profissionais de nível universitário, bem como a participação na
promoção do progresso social e do bem comum.
Tem por objetivo maior 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.
Os cursos do Centro Universitário de Franca, Uni-FACEF, estão perfeitamente
articulados com a 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. Especificamente, ao cumprir, no seu âmbito, sua
fundamentação, corresponde com as finalidades a que se propõe:
1. formar pessoas com habilidade tanto para um alto desempenho técnicoprofissional, quanto para o exercício da cidadania, com uma vivência ética e
participativa no mundo social;
2. 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;

3. 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;
4. 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, estimulados a participar em pesquisas
científicas e a publicar seus trabalhos em eventos.
Assim, fomenta-se o Trote Solidário entre os calouros, como uma iniciativa
institucional, já presente no Uni-FACEF há mais de 19 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.
Assim, o Uni-FACEF, ao longo desses 60 anos, atua de forma a orientar os
discentes a priorizar a qualidade de suas ações em detrimento da quantidade,
propiciando oportunidades de participação em projetos sociais que contribuam com
sua formação ética e profissional.

2. INFORMAÇÕES GERAIS
2.1 Objetivo
Destaca-se como objetivo do Trote Solidário 2013: integrar os alunos dos
primeiros períodos de 2013 na comunidade acadêmica do Uni-FACEF com ações que
demonstram a solidariedade para com as instituições filantrópicas e com o meio
ambiente.
Esta é uma oportunidade para a comunidade acadêmica exercer uma parcela
de contribuição dentro do tema Responsabilidade Social tanto discutido nos dias de
hoje. Deve-se ressaltar que se trata de uma atividade EXTRA-CLASSE, isto é, os
alunos não estão autorizados a se ausentar das aulas para planejar e/ou executar as
tarefas relacionadas ao Trote Solidário 2013.

2.2 Local e Data
Data: A contagem final de pontos ocorrerá no dia 05/04/2013, 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.

•

2.3 Equipes
Serão formadas equipes, conforme Tabela 1, de acordo com a quantidade de
alunos matriculados em cada curso (Tabela 2), de forma a garantir a equidade entre
as equipes. Cada equipe será reconhecida por uma cor (Amarelo; Azul; Laranja;
Verde; e Vermelho), a ser sorteada no dia da divulgação do Regulamento e um nome
(ver item 2.4).
O Trote Solidário Uni-FACEF alcançou grande expressividade na nossa
comunidade e, neste ano, o Santander atuará de forma direta, apadrinhando cada
uma das equipes, através da participação de seus colaboradores. Cada equipe será
apadrinhada por uma das agências Santander localizadas em Franca/SP, conforme
sorteio realizado em 25/02/2013. Os itens arrecadados por cada equipe serão
mantidos, até a data de entrega (05/04/2013), em espaço próprio de sua respectiva
agência, para que a comunidade tenha conhecimento da ação e se conscientize da
importância desta união de forças.
Cada equipe será apadrinhada também por uma das agências Santander
estabelecidas em Franca/SP, conforme sorteio realizado pela Comissão Organizadora:

Cor da Equipe

Agência

Amarelo

Agência Rua do Comércio / Fernanda

Azul

Agência Monsenhor Rosa / Luiz

Laranja

Agência Av. Brasil / Gustavo

Verde

Agência Estação Franca / Fabiano

Vermelho

Agência Centro / Rodrigo

As equipes entregarão os itens arrecadados, única e exclusivamente, no dia
03/04/2013, conforme horário sorteado em 25/02/2013. Cada equipe terá 1h30 para
efetuar sua entrega. O horário deverá ser rigorosamente observado sob pena de
invalidação de pontos dos itens entregues fora do horário estabelecido.

Os horários de entrega são:

das 9h00 às 10h30
das 10h45 às 12h15
das 12h30 às 14h00

das 14h15 às 15h45
das 16h00 às 17h30

Tabela 1 – Equipes e Horário de Entrega no dia 03/04/1012
Ordem - Cor -

Equipe

Nome
Amarela

Administração ‘’A’’

Ag. Rua do Comércio

Letras

Fernanda
Azul

Administração (Diurno)

Ag. Monsenhor Rosa

Eng. de Produção (Diurno)

Geraldo

Psicologia

Verde
Ag. Estação Franca
Fabiano

Ciências Contábeis
Sistemas de Informação

Laranja

Ciências Econômicas

Ag. Estação

Eng. de Produção (Noturno)

Luís Henrique

Comunicação Social

Vermelha

Administração ‘’B’’

Ag. Centro

Matemática

Rodrigo

Turismo

Total de
alunos
110

9h00 – 10h30

105

10h45 – 12h15

118

12h30 – 14h00

119

14h15 – 15h45

121

16h00 – 17h30

Tabela 2 – Cursos e alunos
CURSO

Horário

ALUNOS

Administração – Diurno

45

Administração – Noturno - turma A

72

Administração – Noturno - turma B

74

Ciências Contábeis

78

Ciências Econômicas

24

Comunicação Social – Publ. e Propaganda

51

Engenharia de Produção – Diurno

20

Engenharia de Produção – Noturno

44

Letras (Port./Inglês/ Esp.)

38

Matemática

30

Psicologia

40

Sistema de Informação

40

Turismo

17

2.4 Nomes das Equipes
Cada equipe deverá eleger uma personalidade, à qual chamaremos de
“PATRONO”,

que

reconhecidamente

atue

ou

tenha

atuado

com

foco

na

responsabilidade social e/ou ambiental, para dar nome à sua equipe. No dia do
encerramento do Trote Solidário (05/04/2013), cada equipe deverá justificar, na
apresentação musical/teatral, a escolha do Patrono de sua equipe, conforme item 3.3
deste Regulamento.
2.4.1 Patrono e Padrinhos
As equipes deverão comunicar os nomes de seus respectivos Patronos até
08/03/2013, por e-mail para a Comissão Organizadora. Em caso de empate na
escolha do Patrono, entre duas ou mais equipes, o impasse será resolvido por meio de
sorteio e/ou nova escolha de nome, sob a coordenação da Comissão Organizadora.
Deverão divulgar, também, os nomes de seus Padrinhos: três Professores e três
Veteranos. Sugere-se que as equipes que envolvam três cursos, elejam um(a)
Professor(a) por curso.

3

PROVAS
As provas estão divididas em três fases:

- Fase I – Provas relacionadas abaixo (Item 3.1.) devem começar a ser cumpridas a
partir da divulgação deste regulamento (25/02/2013) e a entrega dos itens solicitados
em cada prova desta fase, para fins de pontuação, deverá ocorrer no dia 03/04/2013,
dentro do horário de cada equipe, no Estúdio de Áudio – horário determinado em
sorteio, no dia 25/02/2013. Entre os dias 25/02/2013 e 03/04/2013, as equipes deverão
concentrar os itens arrecadados em suas respectivas agências Santander (definidas
em sorteio, no dia 25/02/2013).
- Fase II – Revitalização de espaço público urbano – As equipes deverão revitalizar
um espaço público urbano definido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de
Franca.
- Fase III - Dramatização Musical ou Teatral – As equipes deverão apresentar um
número de dramatização musical e/ou teatral, de no máximo 5 minutos de duração, na

qual deverão justificar a escolha da personalidade homenageada como Patrono. A
personalidade deve, necessariamente, ser um(a) brasileiro(a) que, notoriamente,
dedique ou tenha dedicado sua vida em prol da responsabilidade social e/ou
ambiental. Para a realização dessa prova, cada equipe poderá utilizar-se de recursos
musicais e/ou teatrais (música, dança, teatro, mímica, pantomima, teatro de bonecos,
teatro de sombras etc), sendo obrigatória a participação de, no mínimo, 2 alunos
veteranos e, no mínimo, 4 alunos calouros. A prova terá duração máxima de 5
minutos, por equipe. As apresentações que utilizarem músicas deverão fazê-lo por
meio de playback. Efeitos especiais pirotécnicos estão proibidos. A ordem de
apresentação será a mesma da Tabela 1.

3.1. FASE I – PROVAS A SEREM CUMPRIDAS A PARTIR DA ABERTURA DESTE
REGULAMENTO
3.1.1

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS / TAREFA CUMPRIDA= 3.500 PONTOS

3.1.1.1. – Kit Alimentação
Cada equipe deverá montar um Kit-Alimentação com os seguintes itens e as
respectivas quantidades abaixo relacionadas. Cada Kit-Alimentação deverá vir
embalado em plástico transparente e NECESSARIAMENTE conter:
•

1 pacote de 5kg açúcar cristal;

•

2 pacotes de 5kg de arroz - tipo 1;

•

2 pacotes de 2kg feijão - tipo carioca;

•

3 unidades óleo de soja (1 litro ou 900ml cada); e

•

6 pacotes de macarrão espaguete sêmola (cada pacote de ½ kg).

Para ser considerada “tarefa cumprida”, a equipe deverá entregar, no mínimo, 40
kits, conforme especificações acima.
3.1.1.2 Mantimentos avulsos ou extras
Os mantimentos avulsos que a equipe conseguir, além do estipulado na meta (KitAlimentação), terão as seguintes pontuações:
•

Açúcar Cristal – 1 ponto por quilo.

•

Arroz Tipo 1 – 5 pontos a cada 5 kg.

•

Feijão Tipo Carioca – 2 pontos por quilo.

•

Óleo de Soja – 1 ponto por litro (ou 900ml).

•

Macarrão Espaguete Sêmola – 1 ponto por kg.

IMPORTANTE: Por questão de higiene não serão aceitos alimentos a granel.

3.1.2

SUPLEMENTO ALIMENTAR / TAREFA CUMPRIDA = 2.500 PONTOS

Cada equipe deverá entregar latas de suplemento alimentar (adulto, 400 gramas,
sabor baunilha). A marca do suplemento alimentar válido para contagem de pontos
deve estar entre aquelas recomendadas pelo Hospital do Câncer: SUSTAGEM;
NUTREN Active; NUTREN 1.0; e NUTRIDRINK.
Para ser considerada “tarefa cumprida”, a equipe deverá entregar, no mínimo, 35
latas, conforme especificações acima.
IMPORTANTE: As latas de suplemento alimentar, que a equipe conseguir além da
cota estipulada, terão a seguinte pontuação: Suplemento Alimentar para adulto – 30
pontos por lata de 400 gramas.

3.1.3

DOAÇÃO DE SANGUE / TAREFA CUMPRIDA= 2.000 PONTOS

Cada equipe deverá conseguir, no mínimo, 50 (cinquenta) doadores de sangue,
para ser considerada “tarefa cumprida”. A contagem do ponto da doação somente será
validada mediante a apresentação do documento de controle, oferecido pela
Organização desta gincana (disponível no site www.unifacef.com.br), e carimbado pelo
Hemocentro de Franca ou região. No documento de controle deverão constar nome e
documento do respectivo doador. Serão aceitos comprovantes de doação datados de
26/02/2013 a 03/04/2013 entregues, junto com os demais itens, no horário sorteado no
dia 25/02/2013.
IMPORTANTE: Doações de Sangue que excedam às quantidades solicitadas
serão contabilizadas com 30 pontos por doador.

3.1.4

COMPRA DE CAMISETA POR EQUIPE / TAREFA CUMPRIDA= 1.500
PONTOS

Essa prova contemplará a aquisição de camisetas, ao preço unitário de R$ 15,00
(quinze reais). Os alunos, OBRIGATORIAMENTE, deverão usar a camiseta de sua
equipe na festa de encerramento do Trote Solidário, em 05/04/2013. Os responsáveis
por cada equipe deverão realizar o pagamento das camisetas até o dia 18/03/2013, no
IPES, com o Sr. Welton, das 8h00 às 11h00; ou das 13h00 às 16h00, no IPES.

Tabela 3 – Equipes e Camisetas
Quantidade de camisetas adquiridas por equipe

Pontuação

01 – 20

300

21 – 40

600

41 – 60

900

61 – 80

1200

81 – 100

1500

3.1.5 LEILÃO DA APAE / TAREFA CUMPRIDA= 2.000 PONTOS
Cada equipe deverá conseguir, no mínimo, 200 pontos, dentro das possibilidades
de produtos relacionados na Tabela 4. Os produtos aceitos para pontuação, nesta
prova, devem ser OBRIGATORIAMENTE novos e com seus respectivos lacres. As
marcas deverão ser as relacionadas na Tabela 3 e os produtos deverão ter as
configurações exigidas, para efeito de pontuação. Em caso de produtos cuja
pontuação exceda os 200 pontos mínimos exigidos a diferença será acrescida ao
realizado pela equipe, nessa prova.
Tabela 4– Produtos aceitos no Trote Solidário 2013 - destinados ao Leilão da APAE
Item

Marca / Configuração

Pontos

Tablet

APPLE / iPad

2.000

TV LCD 42''

PHILIPS / (Full HD)

1.800

Notebook

SAMSUNG / Configuração Mín.: 320 HD, 2 Gb, Core i3 c/
Windows 7,tela 14”, 16GB, 3G, WI-FI

1.600

SAMSUNG / Configuração Mín.: 320 HD, 2Gb Core i3 c/
Comp. Desktop

Windows 7 monitor 19", Intel+gravador de DVD+Monitor

1.400

Samsung
iPod

APPLE

200

Smartphone

SAMSUNG 3G

100

Câmera fotográfica
digital
Telefone sem fio

SONY CYBER SHOT / 16 megapixels DSC W630/690
SIEMENS / com Secret. Eletrônica / Identif de Chamadas /
Teclado Luminoso / Agenda

a) Os produtos (obrigatoriamente novos), constantes na lista acima, entregues,
além da meta, como extras, serão pontuados conforme tabela acima.
b) Caso a quantidade de produtos entregues para o Leilão da Apae não alcance a
meta estabelecida na Tabela 6, a pontuação serão contabilizada conforme a
Tabela 4.

80

60

3.1.6 ARRECADAÇÃO DE LIVROS / TAREFA CUMPRIDA= 2.000 PONTOS
Cada equipe deverá arrecadar livros (conforme item 3.1.6.1) para a formação
de Bibliotecas em escolas públicas de Franca/SP. Os livros deverão ser entregues
embalados em sacos plásticos transparentes, para que seja verificado se os livros
estão de acordo com as especificações exigidas, em análise blind review realizada por
uma Equipe de Avaliação (Professores do Uni-FACEF, sob a supervisão da Prof. Dra.
Melissa Franchini Cavalcanti Bandos).
3.1.6.1 Especificações dos livros
Para efeito de pontuação, considerar as informações abaixo:
- cada equipe deverá arrecadar, no mínimo, 50 (cinquenta) livros;
- os livros devem, OBRIGATORIAMENTE, ser de literatura juvenil (para jovens a partir
do 6º até o 9º ano);
- não serão aceitos livros didáticos, dicionários, gibis, revistas ou livros de outros
assuntos;
- os livros podem ser usados ou novos, desde que estejam em bom estado;
- serão aceitos até 5 (cinco) exemplares de cada título, por equipe;
- os livros deverão ser entregues embalados em sacos plásticos transparentes, para
que seja verificado, pela Equipe de Avaliação, se os livros estão de acordo com as
especificações exigidas.

3.2 FASE II – REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANO / TAREFA
CUMPRIDA = 3500 PONTOS
Como tarefa cumprida, as equipes deverão revitalizar um espaço público
urbano definido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Franca.
Para o início do cumprimento da tarefa as equipes deverão se apresentar no
local estabelecido (Parque Alagável Wilson Ferreira Silva – Ad. Adhemar Polo Filho
c/Rua Jerônimo Rodrigues Pinto – Jardim Santana) às 9h00 do dia 23/03/2013, onde
será divulgado o regulamento específico desta prova.
A ação, que faz parte do calendário oficial da Semana da Água, instituída pela
Prefeitura Municipal de Franca/SP, compreende o plantio de árvores, visando a
revitalização urbana, para que a população de Franca possa usufruir desse espaço.
As equipes deverão ter uma composição mínima de 8 calouros e 2 veteranos
para realização da ação. As mudas serão fornecidas pela Secretaria Municipal do
Meio Ambiente, em quantidades suficientes para a realização da prova.

A tarefa será considera cumprida conforme avaliação do julgador (a ser definido
pela organização do Trote Solidário e Secretaria Municipal do Meio Ambiente), com os
referidos resultados apresentados no palco, na noite de encerramento (05/04/2013).
IMPORTANTE: É fundamental que os alunos que participarem dessa prova
usem roupas e calçados adequados à prova, protetor solar, bonés/chapéus e levem
água para seu consumo.

3.3 FASE III – DRAMATIZAÇÃO MUSICAL E/OU TEATRAL NO ENCERRAMENTO /
TAREFA CUMPRIDA = 4.500 PONTOS
Cada equipe deverá apresentar um número de dramatização musical e/ou
teatral, de no máximo 5 minutos de duração, na qual deverão justificar a escolha da
personalidade homenageada como Patrono. A personalidade deve, necessariamente,
ser um(a) brasileiro(a) que, notoriamente, dedique ou tenha dedicado sua vida em prol
da responsabilidade social e/ou ambiental.
Para a realização dessa prova, cada equipe poderá utilizar-se de recursos
musicais e/ou teatrais (música, dança, teatro, mímica, pantomima, teatro de bonecos,
teatro de sombras etc), sendo obrigatória a participação de, no mínimo, 2 alunos
veteranos e, no mínimo, 4 alunos calouros. A prova terá duração máxima de 5
minutos, por equipe. A ordem de apresentação será a mesma da Tabela 1.
As apresentações que utilizarem músicas deverão fazê-lo por meio de playback.
Efeitos especiais pirotécnicos estão proibidos.
A tarefa tem o valor de 4.500 PONTOS, determinados pela avaliação dos
jurados convidados, que seguirão os seguintes critérios de avaliação:
1. Criatividade

até 2.000 pontos

2. Performance

até 2.000 pontos

3. Tempo de apresentação

até 500 pontos

As equipes serão responsáveis pela escolha de: música, figurino, maquiagem,
adereços, cenário, dublagem, coreografia, encenação etc. Sugere-se que seja mantido
sigilo pelas equipes sobre o teor de sua apresentação até a apresentação, no dia
05/04/2013.
IMPORTANTE: esta prova deve ser cumprida exclusivamente com a utilização
de playback. É proibida a utilização de qualquer artefato pirotécnico nas
apresentações.

OBSERVAÇÕES

1) Nenhum item da fase I será recebido pela Comissão Organizadora fora do dia
03/04/2013.
2) Todas as equipes deverão apresentar registros da realização de todas as provas
(exceto no caso das provas realizadas na noite de 05/04/2013), através de fotos e
vídeos, que deverão ser entregues gravados em 2 cópias de DVD. Esse material
será usado para fins de documentação e acervo do Uni-FACEF e deverá ser
entregue no dia 03/04/2013, seguindo o horário determinado na Tabela 1. Atribuise 100 pontos para o conjunto de fotos e 100 pontos para o de vídeos. O resultado
será divulgado na noite de encerramento.
3) 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 Uni-FACEF e que a mesma será destinada à compra de
suplemento alimentar e alimentos, que serão: a) doados para as instituições
filantrópicas; e b) doados para o Leilão da APAE.
4) Cada equipe terá três Professores(as) e três alunos veteranos, como
Padrinhos/Madrinhas (Tabela 5), que atuarão como base de apoio para
orientações e ações de motivação, a fim de conseguirem a participação de todos.
5) O Uni-FACEF disponibilizará, para cada equipe, um banner personalizado, alusivo
ao Trote Solidário, para que seja colocado junto aos itens arrecadados, enquanto
estiverem expostos nas suas respectivas agências madrinhas.
Tabela 5 – Equipes e Padrinhos
Equipe

Nome
Cor
Agência
Amarela

Administração Noturno ‘’A’’
Letras

Ag. Rua do

Administração Noturno ‘’B’’
Matemática
Turismo

Vermelha

Ciências Contábeis
Sistemas de Informação
Ciências Econômicas
Engenharia de Produção (Noturno)
Comunicação Social
Administração (Diurno)
Engenharia de Produção (Diurno)
Psicologia

Comércio

Ag. Centro
Verde
Ag. Estação Franca
Laranja
Ag. Estação
Azul
Ag. Monsenhor Rosa

Padrinhos

METAS DO TROTE SOLIDÁRIO 2013 – “Faça o Bem”
Tabela 6. Relação de Metas das Equipes para Trote Solidário 2013
Kit
Alimentação

Curso

Qtde

3.500

Alunos

pontos

Suplemento

Doação

Camiseta

Livros

2.500

Sangue

1.500

2.000

pontos

2.000

pontos

pontos

pontos
Unidade

Leilão
APAE
2.000
pontos

Unidades

Unidades

Unidades

Equipe Amarela

40

35

50

50

200

Equipe Azul

40

35

50

50

200

Equipe Laranja

40

35

50

50

200

Equipe Verde

40

35

50

50

200

s

Equipe Vermelha

35
50
50
40
Obs.: Em caso de Metas não cumpridas os itens serão contabilizados pelo seu valor unitário.
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200

