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1. INTRODUÇÃO 

O Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, criado em 1951, como 
Faculdade de Ciências Econômicas é uma instituição pública, constituída como 
autarquia municipal, que foca suas ações no desenvolvimento científico e cultural, na 
formação com qualidade de profissionais de nível universitário, e também no fomento à 
promoção do progresso social e do bem comum. 

Ao longo dos anos, o Uni-FACEF promove uma constante atualização de suas 
atividades pedagógicas, legitimando seu trabalho acadêmico científico, na formação de 
seus profissionais, proporcionando serviços de qualidade à sociedade. Tem-se como 
objetivo maior a formação de cidadãos capacitados para a vida profissional e 
comunitária que, pelo saber e pelo ser, atuarão positivamente em vários segmentos e 
instituições sociais, colaborando para uma sociedade mais justa e solidária. 

 Atualmente, são oferecidos treze cursos de graduação: Administração, Ciência 
da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social com Habilitação em 
Publicidade e Propaganda, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia de Software, Letras, Matemática, Medicina, Psicologia e 
Sistemas de Informação. 

O Uni-FACEF conta com professores mestres e doutores para o atendimento 
anual de, aproximadamente, 2000 alunos, todos concursados em sua área de atuação. 
E pensando na continuidade da formação, 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. 

 Evidencia-se que os cursos do Uni-FACEF estão articulados 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”. Especificamente, corresponde com as finalidades a que se propõe: 

1. 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; 

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. 

http://unifacef.com.br/novo/administracao/default.asp?idMenu=15
http://unifacef.com.br/novo/contabeis/default.asp?idMenu=25
http://unifacef.com.br/novo/pp/default.asp?idMenu=75
http://unifacef.com.br/novo/pp/default.asp?idMenu=75
http://unifacef.com.br/novo/letras/default.asp?idMenu=45
http://unifacef.com.br/novo/matematica/default.asp?idMenu=55
http://unifacef.com.br/novo/psicologia/default.asp?idMenu=65
http://unifacef.com.br/novo/psicologia/default.asp?idMenu=65
http://unifacef.com.br/novo/turismo/default.asp?idMenu=85
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Nesse contexto, fomenta-se o Trote Solidário entre os calouros, como uma 
iniciativa institucional, já presente no Uni-FACEF há quase 30 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 éticas e humanas.  

  

2. OBJETIVO  

Destaca-se como objetivo do TROTE SOLIDÁRIO Uni-FACEF 2021: integrar os 

estudantes dos primeiros períodos de 2021 à comunidade acadêmica do Uni-FACEF, 
com ações que demonstram a solidariedade para com a sociedade. 

Esta é uma oportunidade para a comunidade acadêmica exercer atividades 
prática no contexto de Desenvolvimento Sustentável, tema amplamente difundido no 
âmbito das organizações das Organizações das Nações Unidas. 

Deve-se ressaltar que se trata de uma atividade EXTRACLASSE, isto é, os 
estudantes não estão autorizados a se ausentarem das aulas para planejar e/ou 
executar as tarefas relacionadas ao TROTE SOLIDÁRIO Uni-FACEF 2021. 

 

IMPORTANTE:  

 Devido aos cuidados relacionados à pandemia da Covid-19, as atividades 
referentes ao Trote Solidário Uni-FACEF 2021 devem ser desempenhadas 
de forma a manter o distanciamento social. Frente a essa situação, 
ressalta-se a proibição de arrecadar valores em pedágios e realizar 
atividades que lesem as atuais normas vigentes para conter a pandemia.   

 

3. FORMATO 

 A proposta para este ano são ações voltadas à comunidade, desde o ingresso 
do estudante na IES. Os chefes dos departamentos dos cursos atuarão como 

padrinhos dos calouros na orientação e condução das provas a serem cumpridas pelos 
mesmos, e poderão contar com o apoio dos demais docentes do curso, conforme 
julgarem necessário. Assim, o TROTE SOLIDÁRIO Uni-FACEF 2021 contará com 2 
etapas: 

1ª ETAPA – GINCANA SOLIDÁRIA - POR CURSO: 

Esta etapa consiste na arrecadação/doação, pelos calouros, de itens que serão 
posteriormente entregues a instituições sociais da cidade de Franca/SP. 

Nesta Etapa, as metas serão proporcionais ao número de estudantes de cada curso, 
de forma que todos consigam competir em igualdade de condições. Neste sentido, para 
cada uma das turmas foi estabelecida a arrecadação de um (01) kit alimentação e uma 
(01) lata de suplemento alimentar por estudante, conforme descrito na sequência. A 
pontuação se dará com base na quantidade de estudantes que cumpriram a meta, 
escalonados em 100%, 80%, 50% e 20%. O cálculo destas metas está disposto na 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

3 

 
 

Av. Ismael Alonso y Alonso, 2400 - Bairro São José – CEP: 14.403-430 - Franca/SP 

Fone: (16) 3713-4688 – www.unifacef.com.br 

Tabela 1. A entrega dos itens se dará na forma de Drive Thru individualmente por 
estudante, para fins de controle das horas-atividade.  

Os alunos serão responsáveis pelo armazenamento e pela entrega dos itens 
arrecadados, que acontecerá, única e exclusivamente no horário agendado para cada 
curso, segundo ordem de sorteio, das 09h00 às 12h00, e das 13h00 às 17h00 no dia 
24/03/2021, na portaria principal da Unidade II (Av. Ismael Alonso y Alonso, 2400). O 
horário deverá ser rigorosamente observado. 

FASE 1: SUPLEMENTO ALIMENTAR E KIT ALIMENTAÇÃO / TAREFA CUMPRIDA = 
4.000 PONTOS                                      

Arrecadação de Suplemento Alimentar para os Voluntários da Saúde que atuam 
no Hospital do Câncer de Franca. Os estudantes deverão arrecadar latas de 
suplemento alimentar adulto, 400 gramas, sabor baunilha, da marca Ensure. 

Da mesma forma, cada estudante 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: 

 2 pacotes de 5kg de arroz - tipo 1; 

 2 pacotes de 2kg (ou 4 pacotes de 1kg) de feijão - tipo carioca; 

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

 6 pacotes de macarrão espaguete de ½ kg (ou 3 pacotes de 1 Kg). 

Para ser considerada “tarefa cumprida”, o curso deverá entregar, no mínimo, 
uma lata e um Kit Alimentação por estudante regularmente matriculado, conforme 
números constantes na Tabela 1. Em caso de desistência do calouro, até o dia da 
coleta, ele não será considerado na base de cálculos para “tarefa cumprida”.  

IMPORTANTE: 

 Caso o Curso não atinja a meta, a pontuação será dada pela quantidade 
entregue, com 3200 pontos para entrega de 80% dos itens, 2000 pontos 
para entrega de 50% dos itens e 800 pontos para entrega de 20% dos itens. 
O cálculo será proporcional a arrecadação. 

Os conjuntos deverão ser entregues no dia 24/03/2021, na Unidade II do Uni-
FACEF, no sistema Drive Thru no horário agendado para cada curso, segundo ordem 
de sorteio (via Zoom), das 09h00 às 12h00, e das 13h00 às 17h00. Após essa data, o 
total arrecadado será entregue a Entidades Assistenciais e aos Voluntários da Saúde 
que atuam no Hospital de Câncer de Franca. 

IMPORTANTE:  

 A ausência de integrantes do curso no sorteio anula o direito de 
contestação. 
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O resultado final da arrecadação será divulgado na noite de encerramento do Trote 
Solidário Uni-FACEF 2021 que ocorrerá em 26 de março de 2021 às 19h15 por meio do 
Zoom. 

Tabela 1 – Cursos e alunos 

CURSO ALUNOS 

Administração – Diurno/Noturno 45 

Ciências Contábeis 25 

Computação 52 

Comunicação Social – Publ. e Propaganda 16 

Enfermagem 14 

Eng. Civil e Eng. Produção 18 

Letras e Matemática 16 

Medicina 70 

Psicologia 45 

Fonte: Sistema Acadêmico/Uni-FACEF, em 18/02/2020 

Tabela 2 – Metas Base de Arrecadação 

Meta Base 

Curso Conjuntos 80% 50% 20% Horário 

Administração  45 36 23 9 17h00 

Ciências Contábeis 25 20 13 5 11h00 

Computação 52 42 26 10 14h00 

Comunicação Social 16 13 8 3 10h00 

Enfermagem 14 11 7 3 13h00 

Engenharias 18 15 9 4 16h00 

Letras e Matemática 16 13 8 5 09h00 

Medicina 70 56 35 14 15h00 

Psicologia 45 36 23 9 08h00 

Total 301 242 165 62 **** 

FASE 2: CONSCIENTIZAÇÃO COVID-19 = 2.000 PONTOS  

Tendo em vista o momento pelo qual passa o mundo devido à pandemia da 
Covid-19, a Comissão Organizadora do Trote Solidário propõe aos calouros que 
desenvolvam um vídeo com duração de 01 a 02 (dois) minutos, com o objetivo de 
conscientização da população na adoção de medidas de prevenção e controle da 
Pandemia, como por exemplo: 
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- Importância do distanciamento; 

- Uso de máscara; 

- Higienização das mãos; 

- Isolamento das pessoas que contraíram o vírus; 

- Importância da Vacina; 

- Ajuda social aos afetados financeiramente. 

O vídeo deverá ser enviado à comissão organizadora até às 23h59 do dia 22 de 
março de 2021, por meio do “WeTransfer”, para trotesolidario@facef.br. A organização 
do Trote Solidário Uni-FACEF 2021 irá encaminhar os vídeos a uma comissão 
independente, composta por participantes externos, que pontuará cada vídeo até um 
máximo de 2000 pontos.  

Ressalta-se que os critérios de avaliação serão os seguintes: 

- Duração do vídeo, 

- Relevância da mensagem, 

- Criatividade, 

O resultado final com a pontuação dos vídeos e do saldo da arrecadação 
ocorrerá na noite de encerramento do Trote Solidário Uni-FACEF 2021, em 26 de 
março de 2021 às 19h15 por meio do Zoom. 

FASE 3: ARRECADAÇÃO SOLIDÁRIA =  PONTOS AVULSOS  

Considerando a possibilidade de participação da sociedade na arrecadação, a 
comissão organizadora do Trote Solidário Uni-FACEF 2021 criou a Arrecadação 
Solidária, que visa proporcionar aos calouros a oportunidade de arrecadar alimentos à 
distância. 

Inicialmente, foram elencados 9 supermercados, em que serão colocadas caixas 
de arrecadação, para que os clientes coloquem suas doações em nome do curso e do 
Trote Solidário. Cada equipe estará vinculada a um estabelecimento definido por 
sorteio, e as doações serão pontuadas da seguinte forma: 

Pacote de Arroz 05 Kg:   5 pontos 

Pacote de Arroz 01 Kg:    1 ponto 

Pacote de Feijão 02 Kg:   2 pontos 

Pacote de Feijão 01 Kg:   1 ponto 

Pacote de Macarrão de 500 gramas:  0,5 ponto 

Óleo 900 ml:  1 ponto 
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IMPORTANTE:  

 Outros alimentos que não fazem parte do Kit Alimentação, como por exemplo: 
enlatados, produtos de higiene e limpeza, entre outros, serão encaminhados à 
doação, porém não pontuarão. 

Na ocorrência da equipe conseguir por meios próprios a inclusão de um ou mais 
estabelecimentos, deverá comunicar à comissão organizadora do Trote Solidário Uni-
FACEF 2021. Informamos que a colocação desta “nova” caixa coletora ficará sob a 
responsabilidade da equipe.   

Os supermercados que farão parte dessa ação e suas respectivas equipes estão 
dispostos na Tabela 3. 

Tabela 3 – Equipes por Supermercado  

Equipes Supermercado  Endereço 

Administração Noêmia 
Av. Chafic Facury, 4731 

Jd Noêmia 

Ciências Contábeis 
Rafas – Loja 01 

Av. Paulino Pucci, 845 
Jd Francano 

Computação Big Compra – Loja 03 
Av. Dr. Abrão Brickman, 1291 

Pq. Vicente Leporaci I 

Comunicação Social Rafas – Loja 02 
Av. Chafic Facury, 2830, 

Jd Angela Rosa 

Enfermagem São Paulo 
Av. Presidente Vargas, 170 Cidade 

Nova 

Engenharias Gomes – Loja 03 
Antônio Albino da Silva, 101 Pq 

das Esmeraldas 

Letras e Matemática Irmãos Patrocínio – Loja 03 
Av. Brasil, 1550 
Vl. Aparecida 

Medicina Irmãos Patrocínio – Loja 04 
Av. Reinaldo Chioca, 1000 

Pq. Progresso 

Psicologia Big Compra – Loja 04 
Av. Brasil, 1080 
Vl. Aparecida 

 

IMPORTANTE:  

A retirada das caixas nos supermercados ficará sob a responsabilidade das 
equipes.  

Sugere-se que a equipe divulgue essa ação por meio das redes sociais 
indicando em qual estabelecimento se encontra a caixa referente ao seu curso. 

IMPORTANTE: Todo material criado para divulgação dessa ação deverá ser 
obrigatoriamente aprovado pelo chefe do departamento (padrinho da equipe). 
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2ª ETAPA – NOITE DE ENCERRAMENTO 

Na noite do dia 26 de março de 2021, às 19h30 será realizado via Zoom o 
encerramento do Trote Solidário 2021. A noite contará com a exibição dos vídeos 
produzidos na fase 2 da primeira etapa e com a participação de membros da 
comunidade que compartilharão suas experiências com ações solidárias. A ordem 
definida no sorteio dia 26/02/2021 está na Tabela 4 a seguir. 

Ao término será revelada a pontuação final e declarada a equipe vencedora. 

Tabela 4 – Relação de Cursos e Exibição 

Curso EXIBIÇÃO 

Administração – Diurno/ Noturno 9º. vídeo 

Ciências Contábeis 4º. vídeo 

Computação 6º. vídeo 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 3º. vídeo 

Enfermagem 5º. vídeo 

Engenharias 8º. vídeo 

Letras e Matemática 2º. vídeo 

Medicina 7º. vídeo 

Psicologia 1º. vídeo 

 

4. OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

1) Ao completar a prova de arrecadação com a entrega de um (01) Kit Alimentação e 
01(uma) lata de suplemento alimentar, o estudante terá direito a um certificado com 
30 horas-atividade. Na incidência de o estudante dobrar sua doação, a quantidade 
de horas-atividade também será dobrada até um limite de 60 horas. 

2) A emissão do certificado pela doação do conjunto de alimentos e suplementos 
também será estendida aos veteranos, com as mesmas regras e entrega no mesmo 
horário sorteado pela equipe. 

3) A doação de alimentos e suplemento pelos veteranos valerá em 30 pontos extras, 
por estudante, para a equipe, por conjunto doado. 

4) Alimentos avulsos, consultar página 5. Cada lata avulsa valerá 10 pontos para a 
equipe. 

5) Ficam proibidas a arrecadação física de doações e a realização de pedágios pelos 
estudantes. 
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6) Na noite de encerramento, é obrigatória a presença virtual dos estudantes, 
vinculada à emissão de certificado de participação na gincana TROTE SOLIDÁRIO 
Uni-FACEF 2021. 

7) Os casos omissos ao presente Regulamento serão avaliados pela Comissão 
Organizadora. 

 

 

Coordenação 2021 

trotesolidario@facef.br 

 

 

Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto – Reitor - reitoria@facef.br 

Profa. Dra. Melissa Franchini C. Bandos – Pró-Reitora de Extensão Com. e Desenv. - 

melissa@facef.br 

Prof. Dr. José Alfredo de Pádua Guerra – Pró-Reitor de Administração - 

josealfredo@facef.br 

Profa. Ma. Flávia Haddad França – Coordenadora de Extensão. - 

flaviahaddad@facef.br 

Profa. Ma. Alba Penteado – Coordenadora de Marketing - alba@facef.br 

Me. Welton Roberto Silva – Procurador Institucional - welton@facef.br 

Me. Lucas Antônio Santos – Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais - 

lucas@facef.br 

mailto:trotesolidario@facef.br

