I TROTE SOLIDÁRIO
Faculdade do Norte Goiano
2018/1

Tema:” SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA”.

PORANGATU- GO

I TROTE SOLIDÁRIO
Faculdade do Norte Goiano 2018/1

Central de recepção e distribuição dos alimentos arrecadados:
Faculdade do Norte Goiano: ( biblioteca)

1. Introdução
O Trote Solidário é um projeto de extensão da Faculdade do Norte Goiano
com a finalidade de arrecadar alimentos entre os acadêmicos da instituição e a
comunidade em geral para distribuição em Unidades Assistenciais da região de
Porangatu e Região.
O lançamento do Trote Solidário será no dia 15 de fevereiro de 2018, sendo
que o período de arrecadação será até o dia 28 de março de 2018. Este semestre
nosso tema será “Sua atitude faz a diferença”, onde a solidariedade dignifica o
homem é cria laços reciproco entre pessoas e organizações capaz de envolver
e transformar possibilidades antes impossíveis.

2. Justificativa
O Trote Solidário visa, em primeiro plano, ajudar a comunidade á qual a
Faculdade do Norte Goiano está inserida e oferece aos alunos calouros a
oportunidade de exercerem a cidadania e conhecerem o trabalho voluntário. É
um passo importante para que esses jovens se conscientizem da importância
deste tipo de atividade, e desta forma, possam contribuir e dar continuidade aos
trabalhos realizados nas instituições.

3. Objetivo Geral
Prevenir a violência na recepção dos alunos calouros marcando a
chegada deles à instituição, por meio de atividades de cunho social e promover
a integração entre calouros e veteranos.

4. Objetivos Específicos
 Suprir as creches e asilos de Porangatu e Região, com alimentos
arrecadados por meio de campanhas implantadas pelos calouros e
veteranos. As instituições contempladas serão previamente cadastradas
no decorrer da arrecadação, e contará com a Secretaria de Assistência

Social de Porangatu também atuando na indicação de pessoas para
recebimento dos donativos.
 Promover a interação entre os alunos calouros, veteranos, e ainda, a
interação dos professores desta Unidade de Ensino.
 Despertar na comunidade o espírito de solidariedade e envolvimento com
participação efetiva na campanha.
 Levar a Faculdade do Norte Goiano, através dos acadêmicos,
professores, direção e funcionários a participar efetivamente no processo
de integração da comunidade.

5. Período de Realização
As atividades de realização das arrecadações do Trote Solidário
ocorrerão no período de 15 de fevereiro a 28 de março de 2018.

6. Metodologia
Os coordenadores de curso definirá o professor padrinho/madrinha de
cada turma e ainda será escolhido, mediante votação dos alunos de cada turma,
um

representante

para

ser

o

“supervisor

do

Trote

Solidário”.

O

padrinho/madrinha, juntamente com o aluno “supervisor do Trote Solidário”
buscarão formas de motivar a arrecadação entre os acadêmicos.
A equipe coordenadora do Trote Solidário ficará encarregada de definir a
arrecadação, a forma de recebimento e controle da arrecadação, as regras e
mecanismos para realização do evento, e promover a divulgação das
informações necessárias aos acadêmicos.

CESTA BASICA ECONOMICA
ITENS

PRODUTOS

EMBAL.

QTDE.

1

ACUCAR CRISTAL

2kg

1

2

ARROZ LONGO FINO TIPO 1

2kg

1

3

CAFE TORRADO MOIDO

250g

1

4

EXTRATO DE TOMATE

350g

1

5

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA TIPO 1

500g

1

6

FLOCOS DE MILHO

500g

1

7

FEIJAO CARIOCA TIPO 1

1kg

1

8

FUBA DE MILHO

500g

1

9

GOIABADA

500g

1

10

MACARRAO SEMOLA ESPAGUETE

500g

1

11

OLEO DE SOJA

900ml

1

12

PAPEL HIGIENICO 30 mt x 10 cm

4 rolos

1

13

REFRESCO EM PO

240g

1

14

SAL REFINADO

1kg

1

A

arrecadação deste semestre constará de alimentos não perecíveis. A meta
individual consiste em 01 Cesta Econômica, Kit FNG.

Os funcionários da Biblioteca serão responsáveis pelo recebimento e
conferência dos alimentos, e farão o controle através do preenchimento de uma
planilha por turma e entrega do comprovante ao aluno que fizer a doação da
cesta básica, na sala da Biblioteca da Faculdade do Norte Goiano.
Com o propósito de incentivar os acadêmicos, a equipe coordenadora do
projeto, juntamente com a Direção da Faculdade do Norte Goiano, premiará a
turma, que conseguirem o maior volume de arrecadação:

1º lugar (Rodízio de Pizza para a turma)

A avaliação da turma vencedora será feita com uma média aritmética
simples, para obter uma média de pontos, afim de não prejudicar as turmas com
menor número de alunos. Vencerá a turma que obter a maior média aritmética
por aluno.
A divulgação entre os acadêmicos será feita pelos coordenadores,
padrinhos de turma e alunos “supervisores”, através da confecção de cartazes,
que serão colocados em lugares estratégicos da instituição, nas salas de aula.
A atividade de encerramento será organizada pela equipe do trote com a
presença das instituições beneficiadas e equipe da Faculdade do Norte Goiano.
As

turmas,

junto

a

seu

“supervisor

do

Trote

Solidário”

e

padrinho/madrinha, podem criar diversas estratégicas para a arrecadação,
como: bingos, doações no meio empresarial, execução de trabalhos em troca de
doações, etc.

1. Distribuição

As doações serão entregues as Instituições em solenidade oficial de
encerramento do Trote Solidário com a presença de autoridades, coordenadores
em geral, onde será divulgada, também, a turma campeã em arrecadação que
receberá a premiação.
A Faculdade do Norte Goiano irá realizar a entrega para as entidades e
instituições cadastradas juntamente com a equipe da coordenação e alunos
supervisores.

2. Considerações Finais
A disputa entre os cursos para arrecadação do maior volume de alimentos
deve ocorrer de forma saudável, desenvolvendo o trabalho de equipe entre os
acadêmicos. E para uma maior interação dos estudantes com a
arrecadação do projeto, é necessário envolvê-lo com os problemas sociais da
nossa comunidade.
Além disso, a divulgação do Trote Solidário é de extrema importância para
que a comunidade tome conhecimento do projeto e abrace a causa junto com os
alunos e se disponha a ajudar com maior interesse e boa vontade.

3. Atividade Complementar
Certificado de 10 horas para os alunos da turma, sendo meta individual.
Certificado de 20 horas para o aluno supervisor, sendo meta individual.
Assim como 1,00 (ponto) na Avaliação 1 (N1) em uma disciplina no
semestre 01/2018, para o aluno que toda a turma participar e doar para o Trote
Solidário.

4. Local de Recebimento dos alimentos
Biblioteca.

