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Projeto Trote solidário 

realizado por profissionais 

Administrativos, Pedagógicos, 

Corpo Docente e Discente da 

Faculdade Santa Rita.  



TROTE SOLIDÁRIO 

 

No dia 14 de março de 2018 foi realizada décima sétima 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.  

“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 à 

“educação humanitária”. Os alunos da FASAR, principalmente os calouros, irão 

se reunir e sair às ruas da cidade arrecadando alimentos não perecíveis e 

materiais de higiene pessoal. Posteriormente o arrecadado é doado a 

instituições de caridade. 

Durante o mês de fevereiro e meado de março realizamos uma 

sensibilização com o corpo docente e discente da FASAR e com os munícipes 

de Borborema e Novo Horizonte através de divulgação da Rádio Esperança de 

Novo Horizonte e Rádio Cultura de Borborema, além das mídias sociais. No dia 

14 de março os docentes, egressos e discentes 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, produtos 

de higiene e limpeza no Trote Solidário 2018 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 de Novo Horizonte e também em diversos bairros 

na cidade de BORBOREMA. Tivemos também dois pontos de apoio para as 

arrecadações no município de Borborema (Escola Dom Gastão) e em Novo 

Horizonte (FASAR), os moradores nos apoiaram a doaram aproximadamente 

2000 kg de alimentos, doação recorde desde o início desse evento a 17 anos.  

As instituições beneficiadas foram:   

Hospital São Sebastião de Borborema (HSSB): é uma Entidade Filantrópica 

voltada ao atendimento médico com qualidade, respeito e carinho. O apoio e a 



responsabilidade social da sociedade são imprescindíveis para a manutenção e 

para o funcionamento do Hospital. 

  Santa Casa de Novo Horizonte (Hospital São José) é uma Entidade 

Filantrópica, com foco principal na prestação de assistência médico-

hospitalar às pessoas enfermas e acidentadas, assistência social aos 

desvalidos e ainda como parceria, laborar na área educacional de 

saúde. 

Todos os envolvidos no projeto se emocionaram, devido à enorme 

arrecadação! Todos estão de parabéns pelo sucesso da Edição 2018 do Trote 

Solidário da FASAR. 

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

 

 

 

 







 

 

 

 


