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INTRODUÇÃO 

A Professora Maria Eliza integrante do corpo docente da Faculdade de 

Ciências Contábeis de São Roque FAC e UNI NOVE, responsável pela 

implantação do Projeto Trote Solidário, incentiva que os acadêmicos (calouros 

e Veteranos) e corpo docente, desenvolvam esse Projeto, que tem como 

objetivo o incentivo à cidadania e o despertar do acadêmico para o trabalho 

voluntário e solidário com responsabilidade social, promovendo a interação 

entre os alunos calouros e os veteranos, bem como toda comunidade 

acadêmica, despertando o espírito de solidariedade e o seu envolvimento com 

participação efetiva na campanha. 

Esse projeto é muito importante para o desenvolvimento econômico, 

comportamento ético e para a melhoria da qualidade de vida de uma entidade 

carente local ou regional contribuindo para uma sociedade mais inclusiva. 

Ajudando as entidades e instituições beneficentes da região com Alimentos, 

Produtos de Higiene Pessoal, Produtos de Limpeza. 

O Projeto Trote Solidário tem como participantes os acadêmicos em 

geral, Corpo Docente e a Administração da Faculdade envolvendo também 

toda a sociedade da região. 

                                                
1 Alunos do 3º semestre do Curso de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade de 
Administração e Ciências Contábeis de São Roque, Fac. 
 
2 Professora orientadora. Mestrado em Educação em andamento 2011, UNISO. Pós-graduação 
em Educação Sexual pela UNISAL em 2010. Pós-graduação em gestão de Recursos Humanos 
na FAC São Roque em 2008. Bacharel em administração na FAC São Roque em 2004. Curso 
de Psicologia na OSEC 1979. Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Professora do 
Ensino Superior. Gestora do Projeto Seleção de Talentos da FAC São Roque. 
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Como forma de convocar todos os acadêmicos a participar, o projeto 

conta com a estratégia de que: os acadêmicos veteranos do curso de Gestão 

de Recursos Humanos 3° Semestre com orientação da Professora Maria Eliza 

deverão dirigir-se às turmas sorteadas em salas para divulgarem e 

incentivarem à participação, fazendo com que haja aproximação e 

entrosamento entre as pessoas dos grupos. 
  

1.     O QUE É TROTE SOLIDÁRIO 

É um projeto de cunho social, como doações: de sangue, de alimentos, 

roupas, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, materiais escolares 

e prestações de serviços voluntários. 
  

2.     DIVULGAÇÃO DO PROJETO 

A divulgação deverá ser feita no meio acadêmico, pelos alunos da sala 

de Gestão de Recursos Humanos 3° Semestre com o apoio da Professora 

Maria Eliza e do coordenador do curso. 
  

2.1     PLANEJAMENTO DA DIVULGAÇÃO DO PROJETO 

Realizamos o levantamento do que seriam necessários para 

incentivarmos todos a participarem e concluímos que se criássemos um 

modelo de panfleto explicativo e estipulássemos metas (conforme anexo I pág. 

6) oferecendo um prêmio para a sala que as alcançassem, chegaríamos a uma 

quantidade grande de doações. 

Sendo assim criamos um modelo de panfleto e fizemos sua distribuição 

nas salas sorteadas (conforme anexo II pág. 7) e passamos a realizar o 

controle de doações através de uma ficha entregue aos representantes de 

cada sala. 
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3.     ANEXO I 

  

  
PLANO DE META 

Quantidades de Alunos Estimados Sala 

35 305 3° Semestre de Qualidade 

40 306 3° Semestre de Administração 

30 309 1° Semestre de Gestão 

    

META POR SALA 

Sala Meta 

305 3° Semestre de Qualidade 105 kg 

306 3° Semestre de Administração 120 kg 

309 1° Semestre de Gestão 90 kg 

    

Considerando-se 3 kg por aluno. 
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4.     ANEXO II 

 
TROTE SOLIDÁRIO 

É uma forma dos alunos novatos participarem de campanhas de cunho 

social, como doação de sangue, de alimentos, roupas, materiais escolares e 

prestações de serviços voluntários.  

O Trote Solidário imprime um caráter social à recepção dos novos 

alunos e tem como objetivos promover a integração desses alunos à vida 

acadêmica por meio do exercício da cidadania, despertando o senso de 

responsabilidade social e mostrando o compromisso com a responsabilidade 

social e o trabalho em equipe.  

 

A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É MUITO IMPORTANTE! 

SEJA VOLUNTÁRIO!!!!! 

3° GRH A 2013 GRUPO MÃO AMIGA 

  

5.     DURAÇÃO DO PROJETO 

A campanha Trote Solidário terá duração de 29 dias sendo de 14 de 

Fevereiro a 14 de Março de 2013, período no qual deverão ser relembradas 
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nas salas sorteadas de dois em dois dias a importância da participação de 

todos. 
  

6.     DOAÇÕES 

As doações arrecadadas serão armazenadas em uma sala exclusiva e 

serão entregues no dia 27 de Março de 2013 às instituições definidas como 

beneficiadas, sorteadas em sala. 
  

7.     FORMAÇÃO DOS GRUPOS E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A sala foi dividida em grupos de 5 (Cinco) pessoas. O nosso grupo foi 

nomeado como Mão Amiga, composto pelos seguintes integrantes: Ana 

Cláudia, Douglas, Marlene, Marina e Renata. 

No mesmo dia, a Orientadora Maria Eliza sorteou para cada grupo 3 

(Três) salas para a realização da divulgação do Trote Solidário, onde nosso 

grupo ficou com as salas: 305 3° Semestre de Qualidade, 306 3º Semestre de 

Administração e 309 1° Semestre de Gestão. Os grupos assumiram a partir 

desse momento, a responsabilidade pela divulgação, acompanhamento e 

arrecadação das doações. 

Nosso grupo começou a divulgação no dia 21 de Fevereiro nas salas 

que nos foram destinadas, antes planejamos e criamos um modelo de panfleto 

explicativo, estipulamos uma ficha com metas, identificando quantos alunos 

cada sala possuía e em cima disso fizemos um levantamento de quanto cada 

um deveria doar e com isso a sala que alcançasse essa meta receberia um 

prêmio para ser sorteado entre seus alunos. 

Nos primeiros dias fomos muito bem recebidos pelas 3 (Três) salas, 

explicamos como funcionaria o Trote Solidário, qual era o seu significado e 

quem se beneficiária dele.  Passamos a acompanhar as doações de dois em 

dois dias e entregamos ao representante de cada sala uma ficha para que eles 

se responsabilizassem pelas anotações de nome e RA do doador. 

Neste mesmo dia, começamos a enfrentar algumas dificuldades como: o 

desinteresse dos alunos em participar, o descaso com a nossa presença dentro 

das salas, alunos zombando de nós, o descaso de dois representantes (da sala 

305 3° Semestre de Qualidade e o da sala 309 1° Semestre de Gestão) onde 

para eles só importava o interesse nas horas complementares, depois de 

insistirmos bastante, conseguimos que o representante da sala 309 1° 

Semestre de Gestão começasse a nos ajudar e também obtivemos a 
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colaboração total do representante da sala 306 3° Semestre de Administração 

que nos ajudou bastante e cobrou os alunos da sua sala para que todos 

participassem. 

Com a colaboração dos representantes das salas 306 3° Semestre de 

Administração e 309 1° Semestre de Gestão e mais 3 (Três) alunos da sala 

305 3° Semestre de Qualidade conseguimos arrecadar vários quilos de 

alimentos, totalizando 233,180 kg. Não conseguimos alcançar as metas 

estipuladas por cada sala, mas as salas 309 1° Semestre de Gestão e 306 3° 

Semestre de Administração chegaram bem perto da meta, faltando poucos 

Quilos para alcançá-las. 

Enfim, fizemos a nossa parte e arrecadamos para a nossa sala de 3° 

Semestre de Recursos Humanos mais de 350 kg de alimentos e produtos de 

limpeza. 

Com o vencimento do prazo de arrecadação, realizamos uma 

assembléia de votação envolvendo os alunos da nossa sala 3° Semestre de 

Gestão de Recursos Humanos e os representantes de todas as salas 

participantes do Projeto, para a votação que escolheria a instituição que seria 

ajudada. No final da votação houve empate, por isso a Orientadora Maria Eliza 

decidiu que seria mais de uma instituição a ser ajudada, convocando cada 

grupo a se responsabilizar por uma instituição fazendo um levantamento sobre 

ela, sendo: CNPJ, endereço, quantidade de pessoas que vivem na instituição, 

qual o objetivo dela e qual o seu tipo de necessidade. 

Nosso Grupo ficou responsável pela instituição Lar Mãe da Providência 

Santa Maria Maior, estabelecido no bairro de São João Novo na Cidade de São 

Roque, onde realizamos o levantamento solicitado. Segue um breve descritivo 

dessa instituição em uma carta de apresentação (conforme anexo III pág. 11). 
  

8.     ANEXO III 

  

São Roque, Março de 2013. 

Prezados Senhores! 

O Lar é uma Casa de Acolhida que há 13 anos atende a pessoas abandonadas, na 

maioria idosos, que não tem mais recursos e esperanças, muitos provavelmente não teriam 

sobrevivido nas condições em que foram encontrados. 



 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume 4 – nº 1 - 2013 
 

7 

A dedicação e disposição em servir aos mais pobres de todos os nossos voluntários e 

colaboradores fundamenta as bases para que consigamos resgatar a dignidade e qualidade de 

vida de tantos que já passaram ou que ainda moram no Lar. 

Somos uma entidade sem fins lucrativos e queremos partilhar com vocês o nosso 

sonho de construir a Nova Casa de Acolhida, ser família para quem não tem família. 

Neste início de ano naturalmente mais propenso a iniciativas de solidariedade e 

fraternidade, a vida de muitas pessoas necessitadas pode se transformar com a participação 

de todos e de cada um que se sente comprometido com a família humana. Então vamos 

começar como um poste que ilumina a sua volta. 

Caso deseje nos visitar estamos à disposição para apresentar nossos projetos, nossas 

histórias, nosso trabalho e o que é o propósito das nossas ações, os nossos acolhidos. 

Acreditamos que a Providência Divina vai inspirar os corações e encontraremos todas 

as formas para compartilhar a alegria de servir a Deus! 
Entre em contato!                                  Agradecemos a sua disponibilidade! 

  

  

CONCLUSÃO 

Aprendemos muito com esse projeto, principalmente a importância da 

solidariedade e de ajudar o próximo, sejam com doações de alimentos, 

produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, de sangue, desenvolver 

trabalhos voluntários em hospitais e escolas, entre outros. 

Estamos muito felizes por termos ganhado o mérito de desenvolver esse 

projeto neste ano de 2013 e de termos feito nossa parte ajudando uma 

entidade carente. 

  

SEJA SEMPRE VOLUNTÁRIO !! 
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