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O Trote Solidário é uma atividade acadêmica de cunho social para despertar
o espírito de cidadania no ambiente universitário.
O Centro Universitário do Rio Grande do Norte é pessoa jurídica de direito
privado, com sede e foro na cidade de Natal – Estado do Rio Grande do Norte,
disponibiliza na Unidade Sede, uma infraestrutura para atender a comunidade
acadêmica. O UNI-RN possui cursos superiores na modalidade presencial. Os
cursos de graduação formam bacharéis e licenciados, por meio de práticas
pedagógicas contextualizadas e críticas, estimuladoras e promotoras da cidadania.
Dentre esses elementos constitutivos, a missão institucional consiste em:
Promover a educação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento,
formando profissionais cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de uma
sociedade justa e solidária.
O objetivo da realização do trote solidário é sensibilizar os acadêmicos
calouros e os demais discentes da comunidade UNI-RN, para a importância de uma
vida calcada na ética e na responsabilidade social, características fundamentais para
a formação do indivíduo, visando à integração da comunidade acadêmica,
envolvendo todos os cursos através de atividades que possam despertar a
consciência social, a solidariedade e o respeito.
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REGULAMENTO:

EXECUÇÃO DO TROTE SOLIDÁRIO:
1ª Etapa: Os alunos calouros e veteranos deverão arrecadar alimentos não
perecíveis no período de 17 a 30 de Abril de 2015.


Essa etapa do trote será disputada entre cursos, onde o “curso” que arrecadar
mais alimentos estará apto a participar da 2ª etapa. Cada turma deverá ter
dois integrantes responsáveis (sugerimos “líder e vice-líder”) que vai
coordenar e avaliar se o trote alcançou os objetivos propostos.



Os alimentos arrecadados deverão ser entregues e contabilizados na sede do
DCE UNI-RN (em frente ao FIES).



O resultado desta etapa será divulgado no dia 20 de abril de 2015.

2ª Etapa: Gincana de integração.


Essa etapa será disputada entre as turmas do curso vencedor da 1ª etapa.



Cada turma deverá montar uma equipe de 10 integrantes para representa-la
nas atividades competitivas da gincana, que deverão ser inscritos na sede do
DCE após o resultado da 1ª etapa. Cada equipe determina um capitão e uma
cor.

ATIVIDADES DA GINCANA
Será realizadas por categorias:
ESPORTE


VÔLEI – Cada turma tem que montar 1 equipe MISTA de 6 integrantes, no
mínimo duas (2) mulheres. A forma do jogo será sexteto podendo ter
reservas.
 Pontuação:


Jogo – 25 pontos

 Será realizado no Ginásio Polivalente.
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CULTURA


SHOW DE TALENTOS – Cada turma terá que elaborar uma apresentação
com até 4 pessoa, em no máximo 2 minutos (musical, fantoche, paródia,
teatro...) usar a imaginação.
 Pontuação:


A turma que realizar essa prova ganha 25 pontos (TODAS QUE
REALIZAR).

 Será realizado no Centro de convivência Nelson Mandela.
ENTRETENIMENTO


CIRCUITO DE JOGOS – Para esta prova será necessário 8 participantes.
 Jogo 1 – Corrida de saco (1 participante)
 Jogo 2 – Limão na colher (1 participante)
 Jogo 3 – Corrida de carro de mão (2 participantes)
 Jogo 4 – Saltar obstáculos – 5 obstáculos (1 participante)
 Jogo 5 – Montar quebra-cabeça – Quebra-cabeça grande (3 participantes)
 Pontuação:


A equipe que realizar a prova no menor tempo terá 25 pontos.

 Será realizado no campo
CONHECIMENTOS GERAIS


PASSA OU REPASSA – Cada turma deverá escolher 4 pessoas para
responder as perguntas.
 Pontuação:


Resposta certa ganha 2 pontos;



Resposta errada perde 2 pontos;



Quem fizer 25 pontos primeiro será o vencedor da prova.

 Será realizada no Centro de Convivência Nelson Mandela.
TORCIDA
A torcida terá pontuação extra de 50 pontos distribuídos da seguinte forma:


Animação: 0 a 10 pontos;
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Uniforme: 0 a 10 pontos;



Organização: 0 a 10 pontos;



Participação da turma: 0 a 10 pontos;



Criatividade/caracterização: 0 a 10 pontos.

Essa pontuação será utilizada como critério de desempate.
ENCERRAMENTO


Apresentação musical com artistas da instituição.

MONITORAMENTO DOS RESULTADOS
Após a realização das provas os resultados serão computados e resultado
será divulgado em seguida.
PREMIAÇÃO
A equipe vencedora levará um prêmio no valor de R$ 1.500,00 (Um mil e
quinhentos reais) para ser utilizado em benefício da turma (formatura, viagem, festa
da turma...). No ato da premiação será entregue um cheque simbólico que será
resgato com o financeiro na sede do DCE UNI-RN, o responsável pelo resgate
deverá fazer agendamento prévio.
A turma vencedora poderá e deverá participar da escolha da (s) instituição
beneficiada, assim como do evento realizado no dia da entrega dos alimentos
arrecadados.
CRONOGRAMA
1ª etapa – Arrecadação de alimentos: de 17 a 30 de Abril de 2015;


Resultado: 04 de Maio de 2015;



Inscrição de participantes: 05 a 12 de maio de 2015.

2ª Etapa – Gincana de integração: 23 de maio de 2015;


Resultado final: 23 de maio de 2015.

