REGULAMENTO – TROTE SOLIDÁRIO 2018 – 2º SEMESTRE
1 - Quanto à Organização:
O Trote Solidário é organizado pela FAM - Faculdade de Americana e direcionado a
todos os alunos da Instituição, ocorrendo no período de 1º a 31 de agosto de 2018.
O tradicional Trote Solidário da FAM propõe integração dos alunos, calouros e
veteranos, na comunidade acadêmica e na comunidade local através de ações sociais.
Na FAM a diversão e a solidariedade se unem para receber os calouros. Portanto, não
é permitido qualquer tipo de ato que cause agressão física, moral, humilhação ou
outras formas de constrangimento.
Considerando a importância da chegada do estudante à vida universitária, o Trote
Solidário realizado pela FAM tem por objetivo o incentivo à participação dos alunos
em ações de caráter social em que se possa, de forma prazerosa e construtiva,
proporcionar momentos de integração e boas vindas entre ingressantes e veteranos.

2 - Quanto às Equipes
Cada equipe será composta por sua sala de aula.
Dentre os integrantes, cada sala deverá:
a) possuir um LÍDER, que auxiliará e coordenará os trabalhos da equipe. Será o
responsável pelo recebimento e entrega dos itens de doação;
b) apresentar-se de forma harmônica com o espírito cordial e festivo do evento;
d) manter um tratamento cortês com seus componentes, bem como com a população
em geral e a organização do evento;
e) sempre lembrar que está proibida qualquer forma de discriminação contra alunos
participantes de outras equipes e/ou da própria equipe;
f) compreender que pessoas de fora da equipe podem ajudar quaisquer times;

g) saber que caso seja descumprida alguma norma do regulamento, os alunos
participantes poderão ser banidos enquanto participam da tarefa a critério da
coordenação organizadora do Trote Solidário.

3 - Quanto à Pontuação
Cada item doado é composto por um valor diferente de pontuação. Importante
destacar que a marca do produto não é levada em consideração. Cada equipe deverá
realizar a doação dos itens abaixo, sendo de sua livre escolha quais deles serão
coletados e entregues, desde que respeite a quantidade mínima de cada um deles
para obter pontuações e horas:
ITEM 1
GAZE ESTÉRIL (pacote com 10 unidades) – Doação mínima de 08 pacotes = 10 pontos.
ITEM 2
ATADURA DE CREPE 12cm (pacote com 01 unidade) – Doação mínima de 03 pacotes =
10 pontos.
ITEM 3
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ml USO EXTERNO – Doação mínima de 02 unidades = 20
pontos.

ILUSTRAÇÃO / EXEMPLIFICAÇÃO:

A entrega dos itens será no departamento do NICOM (de 2ª a 6ª feira, das 09 às
21h30).
A participação no Trote Solidário será válida para todos os alunos, calouros e
veteranos, valendo 2 horas de atividades complementares por entrega mínima de
itens, não importando a quantidade máxima de itens doados por pessoa.
Lembre-se: No momento da entrega das doações não se esqueça de apresentar o RA e
informar sobre sua equipe (turma) para registro dos pontos.

4 - Quanto às Punições:
Caso haja alguma reclamação a respeito, seja ela de qualquer gênero, deverá ser
enviada por mensagem particular para análise da comissão organizadora. Em caso de
reclamação pública em tom ofensivo, a equipe será penalizada com a perda de pontos.
Ofensas pessoais aos alunos não serão toleradas e a equipe perderá pontos caso
qualquer um de seus membros o faça.
Em caso de qualquer tipo de trapaça nas provas, por qualquer usuário, a(s) equipe(s)
envolvida(s) será(ão) desclassificada(s) da(s) prova(s). Caso tenha algum ponto a ser
levado em consideração, informe à comissão organizadora nicom@fam.br

5- Quanto aos Vencedores:
Será considerada vencedora a equipe que obtiver a maior pontuação no ranking geral
aferido após a contabilização de todos os pontos resultantes das atividades
desenvolvidas.
Caberá ao NICOM o controle de participação de cada integrante no Trote Solidário.
A equipe vencedora terá como prêmio 4 horas de atividades complementares para
cada integrante, sejam eles calouros ou veteranos. Estas calculadas fora as 2 horas já
contabilizadas no momento da entrega dos itens, como para todos os alunos que
realizaram as doações mínimas (conforme informações do tópico 3 presente neste
regulamento). Portanto, os membros da equipe vencedora terão 6 horas
complementares ao todo.

6- Nota Final:
Os casos omissos neste regulamento serão avaliados / tratados pela comissão
organizadora do Trote Solidário

