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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2020 
 

(   ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (X) EXTENSÃO 

Título: 8º Trote de Integração de calouros de curso de Administração e Ciências 

Contábeis 

Área temática: Responsabilidade social 

02. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

O Trote Solidário é realizado nas Faculdades Magsul, tem com0 objetivo de integrar os 
calouros a partir de ações sociais. A cada semestre uma nova ação é colocada em prática. 
No semestre 2020/01, os calouros de  Administração,  Ciências contábeis,  arrecadarão 
alimentos não perecíveis A Comissão do Trote Solidário conta com a participação de 
alunos e docentes sendo um acadêmico de cada curso e um professor que colaboram no 
planejamento e aplicação do Trote Solidário. As atividades proporcionam a integração, 
entre calouras e veteranas e incentivam a consciência social.   
Justificativa: Proporcionar aos acadêmicos a oportunidade de eventos com 
responsabilidade social, propiciando aos acadêmicos uma troca de experiência e levando 
eles a uma reflexão para uma posterior ação nos seus futuros ramos profissionais. 

03. METODOLOGIA 

Inicialmente a comissão de trote, composta por docentes e discentes, deu as boas-vindas 
aos novos acadêmicos de Administração e Ciências Contábeis  levando-os para conhecer 
as instalações da faculdade, como laboratórios, clínica escola, salas de aula, secretaria, 
tesouraria, coordenação de curso, direção geral e biblioteca. Posteriormente foi 
apresentado aos novos acadêmicos(as), o projeto pedagógico do curso e os manuais de 
deveres do acadêmico. As atividades do trote foram apresentadas, como são atividades 
não-obrigatórias, os acadêmicos que aceitaram participar foram encaminhados ao pátio 
acadêmico para o desenvolvimento de atividades de gincanas e danças, depois, foram 
levados ao semáforo, com escolta policial para segurança e proteção, para arrecadação de 
uma ajuda de custo para a festa de recepção. A cada dia de trote, uma atividade era 
proposta aos acadêmicos, como a arrecadação de ração, alimento e fraudas geriátricas, 
pilhas e baterias (pontos de arrecadação foram distribuídos pela faculdade ao longo dos 
dias), os itens arrecadados foram encaminhados a Igreja Matriz São José e entre aos 
responsáveis ao Padre responsável e ao grupo dos Vicentinos.  

04. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 
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