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 REGULAMENTO DO TROTE SOLIDÁRIO – CÂMPUS CURITIBA 2018  

 
DA REALIZAÇÃO 

 

O Trote Solidário tem por finalidade proporcionar uma atividade solidária para marcar o início 

do ano letivo, por meio da doação de sangue e arrecadação de alimentos não perecíveis e 

material escolar, de forma a mobilizar e envolver toda a comunidade acadêmica em ações de 

solidariedade e cidadania.  

 

Art. 1. O Trote Solidário é uma realização do Observatório de Evangelização e Pastoral da 

PUCPR, em parceria com a Diretoria de Cultura e Esportes, Diretoria de Relacionamento, 

Escolas da PUCPR, Coordenações de cursos, Comissão Local de Juventudes, Diretório 

Central dos Estudantes (DCE), Centros Acadêmicos (CA’s), Baterias e outros estudantes que 

assumem o compromisso de apoiar a organização. Todos os câmpus da PUCPR realizam o 

Trote Solidário, porém este regulamento aplica-se exclusivamente ao Câmpus da cidade de 

Curitiba que terá sua Central de Atendimento localizada no térreo do Bloco 1 (Amarelo). 

 

DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 2. Poderá participar do evento toda a comunidade acadêmica da PUCPR e os envolvidos 

devem se organizar em grupos ou individualmente para desenvolver as atividades inerentes ao 

Trote Solidário. 

 

DA CONDUTA DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 3. Durante a realização do evento será proibido o uso de bebidas alcoólicas, o uso de 

qualquer identificação do Trote Solidário nos bares próximos da PUCPR, manifestações 

desnecessárias (algazarras, gritos, correrias, brigas), bem como solicitar dinheiro em vias 

públicas. Caso seja identificada qualquer uma dessas ações a Escola será penalizada com a 

perda de 5 mil pontos por ação.  

 

Art. 4. Estarão automaticamente desclassificados, em caráter inapelável e irrecorrível, os 

concorrentes que descumprirem o regulamento, provocarem atos que venham a prejudicar a 

realização do evento ou que sejam desrespeitosos para com os participantes e organizadores. 

  

Art. 5. É proibido qualquer tipo de bonificação extra (folgas, churrascos, camisetas do curso, 

Escola ou CA´s, horas complementares, dentre outros) pela participação no Trote Solidário, 

valendo esta orientação para cursos, CA´s, professores, coordenação e decanato.  
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AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 
 
Art. 6.  Para divulgação do evento a PUCPR utilizará os meios de comunicação falada, 

televisionada, imprensa escrita e digital. Os conteúdos e imagens coletados durante o Trote 

Solidário serão publicados, sem ônus para as partes envolvidas. 

 

DAS TAREFAS 

 

Art. 7. Fica estabelecido que as ações que compõem o Trote Solidário são: 

- Arrecadação de alimentos não perecíveis (exceto sal e vinagre); 

- Doação de Sangue e Cadastro Voluntário para doação de Medula Óssea mediante 

comprovação; 

- Material escolar (novo) 

 

DO CRONOGRAMA  

 

Art. 8. A realização de todas as atividades do Trote Solidário seguirá o cronograma 

disponibilizado no lançamento da campanha pela comissão organizadora. O mesmo terá início 

no dia 05/03/2018 e o encerramento será no dia 09/03/2018. A premiação será no dia 

12/03/2018. 

 

DA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

Art. 9. Na entrega de grande quantidade de alimentos, só serão aceitos aqueles que estiverem 

devidamente separados em caixas, por tipo e quantidade, e com a data de validade até 30 dias 

depois da data da entrega. 

 

Art. 10. Somente serão aceitos alimentos que forem entregues durante a semana de 

arrecadação, divulgada no cronograma oficial do Trote Solidário.  

 

Art. 11. A pontuação dos alimentos será de acordo com a tabela de pontuações estabelecida 

neste regulamento. 

 

Art. 12. Para cada espécie de alimentos será contabilizado apenas o limite máximo 

arrecadado, expresso na tabela de pontuação.  
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DA DOAÇÃO DE SANGUE E CADASTRO VOLUNTÁRIO DE DOAÇÃO DE MEDULA 

ÓSSEA 

 

Art. 13.  Para doar sangue basta dirigir-se a qualquer banco de sangue e trazer o comprovante 

de doação. 

Para a doação de sangue o participante deverá seguir os seguintes requisitos: 

• Ter idade entre 16 e 69 anos (menor de idade acompanhado pelo responsável legal); 

• Pesar no mínimo 50kg; 

• Estar descansado e alimentado (evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que 

antecedem a doação); 

• Apresentar documento oficial com foto (RG, CNH, CTPS, Carteira do Conselho 

Profissional ou Passaporte). 

Impedimentos temporários à doação: 

• Gripe ou resfriado: aguardar 7 dias após a cura; 

• Diarreia: aguardar 7 dias após a cura; 

• Durante a gravidez: 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana; 

• Amamentação: se o parto ocorreu há menos de 12 meses; 

• Ter tomado vacina há menos de 30 dias; 

• Tatuagem nos últimos 12 meses; 

• Piercing nos últimos 12 meses (piercing genital e oral, 12 meses após a retirada); 

• Tratamento dentário: período varia de 1 a 7 dias; 

• Situações nas quais houve maior risco de adquirir doenças sexualmente 

transmissíveis: aguardar 12 meses; 

• Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação; 

• Viagem para cidades endêmicas (dengue, zika, chikungunya e febre amarela) nos 

últimos 30 dias; 

• Cirurgias, vacinas, hipertensão, uso de medicamentos: consultar o tempo junto ao 

banco de sangue. 

Impedimentos definitivos: 

• Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: 

Hepatite B e C, AIDS, doenças associadas ao HTLV I/II e Doenças de Chagas; 

• Hepatite viral após os 10 anos de idade; 

• Diabetes insulinodependente; 

• Epilepsia ou convulsão; 

• Hanseníase; 

• Doença renal crônica; 

• Antecedentes de neoplasias (Câncer); 
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• Antecedentes de acidente vascular cerebral (Derrame); 

• Uso de drogas injetáveis ilícitas; 

• Alcoolismo crônico. 

 

Orientações básicas: 

• Não estar em jejum; 

• Homens podem doar a cada 60 dias (respeitando o limite de quatro doações ao ano); 

• Mulheres a cada 90 dias (respeitando o limite de três doações ao ano); 

• Cada doação pode salvar até 4 vidas. 

 
Art. 14. As doações de sangue e cadastro de doadores de medula óssea poderão ser 

realizadas em qualquer banco de sangue e por qualquer pessoa, desde que, seja entregue 

para a Comissão Organizadora o comprovante original da doação de sangue e/ou cadastro de 

doador de medula óssea durante o período previsto no calendário do Trote Solidário. 

OBS: valerá apenas o atestado de doação; as declarações de PRESENÇA no local não 

contabilizarão ponto. 

 
Art. 15. O recebimento dos comprovantes de doação de sangue e de cadastro para doação de 

medula óssea, a arrecadação de alimentos e de material escolar serão aceitos nos horários de 

atendimento da Central de Atendimento do Trote Solidário localizada no térreo do Bloco 1 

(amarelo): 08h00 até 12h00 | 18h00 até 21h00 (horário de Brasília). O atendimento terá início 

no dia 05/03/2018 e encerrará no dia 09/03/2018, data limite estabelecida pela Comissão 

Organizadora. 

 
DA ENTREGA DOS DONATIVOS ARRECADADOS 

 

Art. 16. A entrega dos donativos será realizada e agendada com as instituições pela Comissão 

Organizadora de acordo com o cronograma divulgado. 

 

Art. 17. A entrega dos donativos não valerá pontos para a Escola, entretanto, a comissão da 

Escola poderá enviar representantes para participar da entrega; estes deverão entrar em 

contato com a Comissão Organizadora.  

 

Art. 18. Não será disponibilizado meio de transporte para o deslocamento dos acadêmicos que 

queiram participar da entrega dos donativos. 
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DA PONTUAÇÃO 

 

Art. 19. As arrecadações serão pontuadas conforme as tabelas abaixo: 

 

Tabela 1. Alimentos  

ITEM PONTUAÇÃO LIMITE 

Açúcar (kg) 40 2000 Kg 

Arroz (kg) 60 2000 Kg 

Feijão (kg) 90 2000 Kg 

Macarrão (kg) 120 1000 Kg 

Farinha (kg) 50 2000 Kg 

Leite (L) 50 2000 L 

Café (kg) 300 500 kg 

Óleo (L) 60 1000 L 

Extrato de Tomate, Milho 

ou Ervilha (kg) 
130 500 kg 

Achocolatado (kg) 300 500 kg 

Leite Condensado ou 

Creme de Leite (kg) 
200 500 kg 

Bolachas (pcte) 40 1000 pcte 

Leite em pó (kg) 650 200 kg 

 

Tabela 2. Material Escolar 

ITEM PONTUAÇÃO LIMITE 

Caderno grande  150 1000 unid 

Caderno pequeno 80 1000 unid. 

Caixa de lápis de cor- 12 uni 250 500 unid. 

Caixa de lápis de cor- 24uni  500 500 unid. 

Canetas – caixa com 50 uni 350 500 unid. 

Lápis – caixa com 50 uni 250 500 unid 

Borracha – caixa com 20 uni 150  500 unid 

Giz de cera- caixa com 12un 250 500 unid 

 

Art. 20. Conforme as tabelas acima, os pontos serão contabilizados somente para a 

quantidade limite de cada espécie. Os materiais escolares doados em quantidade abaixo do 

informado nas tabelas não pontuarão. 
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Tabela 3. Doação de Sangue e Cadastro de Doação de Medula Óssea 

ITEM PONTUAÇÃO 

Doação de sangue 500 

Cadastro de Medula Óssea 400 

 

Art. 21. Quanto à doação de sangue e o cadastro para doação de medula óssea, contabilizará 

pontos para acadêmicos da PUCPR e qualquer outra pessoa que queira contribuir com uma 

das Escolas, mediante comprovante. 

Art. 22. Na Central de Atendimento do Trote Solidário estarão dispostos enigmas que ao serem 

desvendados conduzirão os estudantes a diferentes espaços do Câmpus Curitiba. Em cada 

espaço desvendado, o estudante encontrará um desafio. O cumprimento deste desafio, 

atendendo aos critérios dispostos no mesmo, oferece a possibilidade de pontuação extra para 

a Escola. 

Obs.: Cada Escola só poderá assumir 4 (quatro) desafios com as seguintes 

possibilidades de pontuação: 1000 pontos, 2000 pontos, 3000 pontos e 4000 pontos de 

acordo com o grau de dificuldade do desafio. 

Art. 23. A cada 100 pontos a Comissão Organizadora entregará aos participantes uma fita de 

sua Escola; esta deverá ser fixada no painel localizado na Central de Atendimento. Assim, 

todos poderão acompanhar a evolução da participação de cada Escola. 

 

DA PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO 

 

Art. 24. A pontuação será calculada conforme regulamento.  

 

Art. 25. As três Escolas que atingirem a maior pontuação, na cerimônia de encerramento, 

receberão a “Menção Honrosa”, sendo que a entrega será realizada em momento solene 

durante o encerramento do evento. As demais Escolas, que pontuarem, ganharão um troféu de 

participação. 

  

Art. 26. Caso seja comprovado qualquer tipo de descumprimento do regulamento, antes, 

durante ou depois do período em que ocorrerá o Trote Solidário, e isto influenciar na 

premiação, esta será revogada. 

 

Art. 27. O evento de encerramento do Trote Solidário acontecerá no dia 12/03/2018, na 

PUCPR Câmpus Curitiba, durante as comemorações do 59º aniversário desta universidade.  

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 
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Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora (Observatório de 

Evangelização e Pastoral) e pela coordenação dos cursos PUCPR. 

 

Art. 29. A participação implica no aceite integral e na obrigatoriedade de cumprimento desse 

regulamento. 

 

Art. 30. As decisões da Comissão Organizadora são soberanas, não cabendo qualquer recurso 

ou impugnação. 

 

Mais informações sobre o Trote Solidário:  

Tel.: (41) 3271-1397 

Site: www.pucpr.br 

Facebook: https://www.facebook.com/trotesolidariopucpr/ 

Email: pastoral.ctba@pucpr.br 


