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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 
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(   ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (X) EXTENSÃO 

Título: Trote Solidário: Ação em favor da comunidade e Meio Ambiente  

Área temática: Meio Ambiente 

Data: 03/02/17 á 25/03/17 

O Trote Solidário é realizado nas Faculdades Magsul, com objetivo de integrar os calouros a partir de 

ações sociais. A cada semestre uma nova ação é colocada em prática. No semestre 2017/01, os 

calouros de Estética e Cosmética, junto com os calouros de Biologia, arrecadarão alimentos não 

perecíveis e fraudas geriátricas para doação ao Asilo Lar dos Idosos do Paraguai; ração para a doação 

para a ONG Clube das patinhas, que ampara animais abandonados e maltratados da Fronteira Brasil-

Paraguai e farão o recolhimento de pilhas e baterias que seriam descartadas indevidamente pelos 

demais alunos da IES, posteriormente a arrecadação destas pilhas e baterias, os acadêmicos de 

biologia irão se responsabilizar pelo correto descarte. A Comissão do Trote Solidário conta com a 

participação de alunos e docentes dos cursos de Biologia e Estética e Cosmética, que colaboram no 

planejamento e aplicação do Trote Solidário. As atividades proporcionam a integração, entre calouras 

e veteranas e incentivam a consciência social e com o meio ambiente.  Justificativa para o 

recolhimento de pilhas e baterias: Atualmente tem-se uma problemática a respeito dos resíduos 

sólidos e mais ainda quando se trata de resíduos perigosos, onde as pilhas e baterias se destacam entre 

os resíduos perigosos. Apresentam sérios riscos ambientais e sanitários quando são descartados em 

lugares inadequados (REIDLER e GUNTHER, 2002). Geralmente depois de usadas, as pilhas e 

baterias domésticas são descartadas no lixo comum e encaminhadas aos aterros sanitários. Levando 

em consideração a falta de coleta seletiva presente no município, e principalmente o 

desconhecimento dos perigos ambientais e sanitários que o lixo eletrônico representa, faz-se 

necessário levar essas informações a comunidade, um meio para esta divulgação e sensibilização é 

através dos estabelecimentos de ensino, ressaltando a importância e necessidade de separar o lixo 

eletrônico. As baterias e pilhas são as mais comuns, entre outros que também agridem o meio 

ambiente. Por isso, o presente projeto é de grande importância no âmbito da educação e cotidiano 

social. 

http://www.magsul-ms.com.br/
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