
TROTE SOLIDÁRIO: 1º SEMESTRE 2023

TROTE? SÓ SE FOR SOLIDÁRIO!

REGULAMENTO

Quanto à organização:
O trote solidário é organizado pela FAM - Faculdade de Americana e direcionado a todos os

alunos da Instituição, ocorrendo entre os dias 27 de fevereiro e 31 de março. O tradicional Trote
Solidário da FAM propõe a 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.

Inscrições:
As inscrições individuais e ou da equipe poderão ser realizadas de 27 de Fevereiro a 24 de

março por meio do site de divulgação, as doações poderão ser realizadas no ato da inscrição,
e/ou com antecedência.

Premiação:
O curso, turma ou equipe (se já inscrita na GinFAM) vencedora terá como prêmio, o

acréscimo de 4 horas de atividades complementares, além das horas que serão computadas por
doação.

Quanto aos grupos:
Cada grupo poderá ser composto por:
●CURSO: todas as turmas e alunos de um determinado curso podem se unir, fazerem suas

doações e as computarem para o curso, para que todos os alunos sejam contemplados com a
premiação.

●TURMA: onde uma turma terá seus alunos unidos em prol da doação.
●EQUIPE: cursos e alunos de um ou vários cursos, onde a equipe deverá estar devidamente

inscrita na GinFAM 2023, com a quantidade de 20 a 100 alunos.
Para a doação por CURSO, TURMA ou EQUIPE, o mínimo de doação de kits deve ser o

número de participantes do curso, turma ou equipe x 4 kits (12 itens). Exemplo: 20 participantes,
mínimo de 80 kits para valer 4 horas de atividades complementares para cada membro da equipe.

Caso o curso, turma ou equipe não consiga a doação mínima de 4 kits por aluno inscrito, o
aluno doador será contabilizado como doação individual, sem chance de participar do ranking para
curso, turma ou equipe e concorrer às horas de atividades complementares extras que valerão
como prêmio. A equipe que não entregar o controle de doação de kits no NICOM, a média de
doações será somada e dividida pelo número de integrantes

Dentre os integrantes, cada equipe deverá:
a) possuir um LÍDER, que coordenará os trabalhos da equipe e 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 cordial com seus componentes, bem como com a população em

geral e a organização do evento.
e) está proibida qualquer forma de discriminação contra alunos participantes de outras

equipes e/ou da própria equipe.
f) pessoas de fora da equipe poderão ajudar quaisquer times. 
g) caso seja descumprida alguma norma do regulamento, os alunos participantes podem ser

banidos enquanto participam da tarefa a critério da Coordenação Organizadora do trote Solidário.



Quanto aos ítens a serem doados:
Cada ítem é composto por 1 ponto (salvo exceções que serão descritas abaixo):
ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS:
Açucar (1 kg)
Arroz (1 kg) ( a cada kg, 1 ponto)
Achocolatado (pacote ou lata, 200 gr)
Bolacha cream cracker (1 pacote 200 gr)
Bolacha doce (1 pacote 200 gr)
Feijão (1 kg)
Fubá (500 gr)
Leite (1 litro)
Leite em pó (pacote 400 gr)
Macarrão (pacote 500 gr)
Molho de tomate (1 pacote 340 gr)
Óleo para cozinha (1 litro)
Pó de café (pacote 250 gr)
Sal (1 kg)
Sardinha (lata 125 gr)

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
2 aparelhos de barbear (= 1 ponto)
2 detergentes (500 ml) (= 1 ponto)
2 pastas de dente (= 1 ponto)
3 sabonetes (= 1 ponto)
Absorvente higiênico (pacote fechado com 8 unidades)
Água sanitária (1 litro)
Condicionador (250 ml)
Desinfetante (2 litros)
Desodorante (90ml)
Shampoo (250 ml)
Papel higiênico (pacote fechado com 4 rolos)
Sabão em pó (500 gr)
Sabão em pedra (1 unidade)
Esponja de lavar louça (1 unidade)

A entrega dos itens será no departamento do NICOM (de 2ª a 6ª feira, das 09h às 21h30)

A participação no Trote Solidário será válida para todos os alunos calouros e veteranos,
valendo 4 horas de Atividades Complementares por participação, de acordo com a doação.

Quanto à pontuação:
Cada kit será composto por 3 ítens.
Cada kit valerá UMA hora de atividade complementar.
Cada aluno poderá doar até 4 KITS, que valerá até 4 horas de atividades complementares, de

acordo com número de kits doados.

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 (NICOM).



Em caso de reclamação pública em tom ofensivo, o participante será penalizado com a perda
de horas de atividades complementares. Ofensas pessoais aos alunos não serão toleradas. Caso
tenha algum ponto a ser levado em consideração, informe à comissão organizadora nicom@fam.br

Nota final:
Os casos omissos neste regulamento serão avaliados/tratados pela Comissão Organizadora

do Trote Solidário.

mailto:nicom@fam.br

