


O trote é um rito de passagem para os estudantes que ingressam 

em uma universidade. É comum que os calouros interajam com os 
veteranos de seus cursos para participar de atividades e brincadeiras. 
Essa relação precisa ser saudável para todos. Quando isso não 
acontece é o que chamamos de trote violento que pode ser físico, 
psicológico e moral. 

Nesta cartilha, saiba identificar os principais sinais de práticas 
violentas e como denunciá-las. 

A PUCPR sempre teve um olhar preocupado com o bem-estar, a 
integridade e a dignidade de todos os seus estudantes e realiza, desde 
2009, um trabalho de prevenção ao trote violento por meio do Trote 
Solidário, que visa promover a integração entre calouros e veteranos 
em torno da solidariedade. 



O QUE É

TROTE
VIOLENTO?

Causar 
constrangimento

Causar lesão
corporal

Incitar o uso
de bebidas 

alcoólicas ou 
drogas ilícitas

Fazer uso de 
violência física ou 

simbólica

Provocar 
exposição 
vexatória

Assediar 
moralmente e 
sexualmente

Impedir o direito 
de ir e vir



SAncÕES DISCIPLINARES DA PUCPR

Membros da comunidade acadêmica que infringirem os códigos 125 e 126 
do regimento interno da PUCPR serão passíveis de sanções disciplinares 
internas, tais como : advertência, suspensão e expulsão da Universi-
dade. Acesse o regimento no site em: www.pucpr.br > A Universidade > 

Estrutura Organizacional > Secretaria Geral > Documentos e Legislação



BEBIDA ALCOÓLICA

SAncÕES DISCIPLINARES DO ESTADO

A lei 13.106/15 criminaliza a venda de bebida alcoólica para crianças e 
adolescentes. De acordo com o texto, é proibido vender, fornecer, servir, 
ministrar ou entregar a menores bebida alcoólica ou outros produtos 
que possam causar dependência. A norma prevê pena de 2 a 4 anos de 
detenção e multa de R$ 3 mil a R$ 10 mil pelo descumprimento da 
determinação, além de medida administrativa de interdição do 
estabelecimento

DROGAS ILÍCITAS
O crime está previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, que fixa penas para 
quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização.



ASSÉDIO MORAL E SEXUAL

lesão corporal

As humilhações devem ser denunciadas como calúnia, difamação 

e injúria definidas nos artigos 138 a 140 do Código Penal.

O abuso sexual também é crime e deve ser denunciado conforme 
artigo 214 de atentado violento ao pudor.

Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem é crime e 
deve ser denunciado conforme o artigo 129 do Código Penal.



COMO DENUNCIAR

Para fazer denúncias de atividades 
relacionadas ao trote violento, entre em 

contato com os seguintes canais:

Ouvidoria da PUCPR: Segurança do Câmpus: 

Polícia Militar:

(41) 3271-1200

190 0800 727 0580

canaldiretomarista.com.br/
ouvidoriaPUCPR




