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Gincana Solidária 

 

Conceito e finalidade 

A Gincana Solidária é uma atividade de volta às aulas com o objetivo de 

integrar veteranos e calouros para uma causa solidária. Essa atividade 

constitui o Trote Solidário da Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões – URI – Câmpus Santiago. 

 

Ações e Pontuação 

A Gincana Solidária poderá ser realizada por meio de duas ações à 

escolha do Curso de Graduação que optará por uma ou duas atividades, 

a saber: 

1) Doação de Sangue junto ao Hospital de Caridade de Santiago ou 

outro da região, apresentando em qualquer caso, a comprovação da 

doação. 

Pontuação: cada doação de sangue equivalerá a 10 pontos. 

2) Doação de Alimentos não Perecíveis. A atividade consiste em 

arrecadar alimentos não perecíveis para doar à (as) instituição (ões) de 

caridade a ser (em) escolhida (s) entre a URI e as turmas vencedoras;  

Obs: devido ao acúmulo do item sal em gincanas anteriores, tal item não 

será pontuado.  

Pontuação: cada quilograma doado equivalerá a 01 ponto.  

 

Responsabilidade dos veteranos 

Os veteranos de cada curso serão encarregados de divulgar e organizar 

essa atividade, entregando as comprovações das ações acima 
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mencionadas, junto ao Núcleo de Comunicação (NUCOM) que se 

localiza no Prédio 09. 

 

Essa atividade solidária inicia no dia 05 de março estendendo-se ao dia 

24 de março do corrente ano, período em que deverão ser efetivadas as 

ações. 

 

Responsabilidade do NUCOM 

O NUCOM terá a responsabilidade de receber e armazenar as ações, 

além de emitir recibo para a turma de calouros dos cursos de graduação 

que os contatarem. 

 

Comissões de contagem e de destinação 

Após recebimento e armazenamento dos itens arrecadados, como 

também, do recebimento da comprovação da doação de sangue, fica 

sob responsabilidade da comissão de contagem, a contabilização de 

tudo o que foi arrecadado pelas turmas, pontuando cada item em acordo 

com o estabelecido neste regulamento. A comissão será formada pela 

Direção da URI, com divulgação dos nomes dos componentes no site da 

Universidade. Após a divulgação dos resultados, outra comissão, 

também constituída via Direção e com divulgação de seus 

componentes, fará a destinação deste material as instituições 

escolhidas.  

 

Da premiação 

Será premiada a turma de veteranos (3º semestre) do Curso de 

Graduação da URI – Câmpus Santiago que obtiverem maior pontuação. 

A premiação consistirá na entrega, por parte da Direção do Câmpus, da 
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importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que deverá ser 

utilizada na aquisição de benfeitoria (melhorias cadeiras, aparelho split 

ou projetor de slides) para o curso ou para uma viagem técnica da 

turma. Nesse último caso, o valor será ressarcido mediante Nota Fiscal 

emitida em nome da FURI. 

 

A divulgação do resultado será na data 31 de março de 2014, via site da 

URI (como também redes sociais e Rádio URI FM), e com premiação às 

20h50min, deste mesmo dia, no hall do prédio 04, próximo ao Bar da 

URI. 

 

Considerações finais 

- Acesse através do link http://portal.urisantiago.br/arquivos/2/549 a 

portaria que dispõe sobre o trote na Universidade. 

- Se a turma optar por atividades com os calouros no primeiro dia de 

aula, deve solicitar que cada aluno assine termo de autorização 

consentindo sua participação nas brincadeiras diversas. 

- A divulgação da gincana terá início dia 24 de fevereiro de 2014 e 

contará com total cobertura do Núcleo de Comunicação da URI e Rádio 

URI FM- 106.1. 

 

 

 

 

Santiago, RS, 04 de fevereiro. 

Conselho de Câmpus da URI – Câmpus Santiago. 

 

http://portal.urisantiago.br/arquivos/2/549

