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Projeto Trote solidário 

realizado por profissionais 

Administrativos, Pedagógicos, 

Corpo Docente e Discente da 

Faculdade Santa Rita.  



TROTE SOLIDÁRIO 

 

No dia 01 de março de 2017 foi realizada décima sexta edição do Trote 

Solidário FASAR, projeto esse baseado nas diretrizes do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da FASAR que estabelece a importância e a 

realização de projetos de cunho social.  

Durante o mês de fevereiro realizamos uma sensibilização com o corpo 

docente e discente da FASAR e com os munícipes de Novo Horizonte através 

de divulgação da Rádio Amizade do referido município. No dia 01 de março os 

docentes e discente do curso de Administração e Pedagogia e colaboradores 

do setor administrativo e pedagógico da FASAR realizaram a arrecadação de 

alimentos não perecíveis e leite integral, no Trote Solidário 2017 FASAR. 

As arrecadações aconteceram nos bairros JD.ACAPULCO; JD.EUROPA; 

JD.BOTTURA; PQ.VILA REAL; JD.AEROPORTO; JD.SÃO VICENTE DE 

PAULO; JD.ITAPUÃ; RESIDENCIAL GARCIA E SANTA CLARA os moradores 

nos apoiaram a doaram mais de 1500 kg de alimentos, doação recorde desde 

o início desse evento a 10 anos.  

As instituições beneficiadas foram:   

O GRUPO “GOTAS DE ESPERANÇA”, grupo responsável pelo 

encaminhamento de toda a arrecadação, para a “CASA ACOLHEDORA VOVÔ 

ANTONIO DE BARRETOS-SP”, esteve presente, representado por Márcio, 

Lucas e Equipe. 

E O PROJETO PÃO NOSSO ASSOCIACÃO DE VOLUNTARIOS DO PROJETO 

PAO NOSSO fundada em 24/02/2012. Eles oferecem diariamente aproximadamente 

refeições para 100 famílias carentes da cidade de Novo Horizonte. 

Todos os envolvidos no projeto se emocionaram, devido à enorme 

arrecadação! Todos estão de parabéns pelo sucesso da Edição 2017 do Trote 

Solidário da FASAR. 

É a FASAR mais uma vez mostrando que a união faz a força! 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS E OBJETIVOS  

 

A FASAR agradece, todo trabalho, solidariedade, amor e carinho a todos. 

O Trote Solidário começou em 2001, com os alunos da 1ª turma do Curso de 

Administração, projeto que se tornou uma tradição institucional preservada 

pelos alunos e direção até hoje. “O Trote solidário” possui dois objetivos 

principais: Em primeiro lugar, modificar o conceito de “trote” existente no 

imaginário dos universitários, conceito este intimamente ligado a brincadeiras 

violentas e atitudes desrespeitosas para com os calouros. O segundo objetivo 

diz respeito a “educação humanitária”. Os alunos da FASAR, principalmente os 

calouros, se reúnem e saem às ruas da cidade arrecadando alimentos não 

perecíveis e materiais de higiene pessoal. Posteriormente o arrecadado é 

doado a instituições de caridade. 

 

 

 









 

 

 


