CENTRO ACADÊMICO DE LETRAS - CALET- UNESPAR-PARANAGUÁ
Rua Comendador Corrêa Junior, 117 CEP: 83203-280 Paranaguá-PR
PROPOSTA DO I TROTE SOLIDÁRIO PARA O CURSO DE LETRAS
 Descrição da proposta:
O CALET (Centro Acadêmico de Letras), juntamente com o AMA (Acadêmicos
Amigos dos Animais) e o colegiado de Letras da UNESPAR Paranaguá, irão organizar
um trote solidário para os calouros que iniciarão o ano letivo de 2017 em 17 de abril.
Este trote consiste em desafiar as duas novas turmas a doarem ração, juntamente com o
auxílio das turmas veteranas dos dois cursos de Letras, para os animais resgatados pela
ONG Amigos Protetores de Paranaguá. A cada 50 kg de ração arrecadados, a respectiva
turma de primeiro ano terá direito ao sorteio de dois livros da área de Letras e, ao final
da gincana, as turmas veteranas do curso que tiver angariado mais doações terão
também o direito, cada uma, ao sorteio de dois livros relativos às áreas do curso de
Letras. A ação ocorrerá de 17 de abril até 17 de maio de 2017.

 Apresentação:
A proposta do I Trote Solidário será apresentada ao curso de Letras na aula inaugural do
dia 17/04, e, para isso, contaremos com a presença de representantes da ONG Amigos
Protetores, que farão uma fala de no máximo 15 minutos para apresentação do trabalho
que eles realizam na cidade em prol dos animais. A seguir, integrantes do grupo AMA
também conversarão com os alunos sobre as ações que eles promovem no campus da
UNESPAR Paranaguá. Após todas as falas, a coordenadora Geral do CALET
apresentará a proposta e lançará o desafio para as novas turmas.



Materiais necessários:

Para a premiação da turma vencedora, estipulamos o sorteio de dois livros a cada 50 kg
de ração arrecadados e, após a gincana, dois livros para as turmas veteranas do curso
vencedor. Para isso, pedimos gentilmente aos nossos professores a doação de livros de
Linguística e de Literatura, novos ou em bom estado de conservação e que ofereçam
subsídios de pesquisa aos alunos, para a nossa ação. Os livros poderão ser entregues aos
coordenadores do CALET assim que iniciarem as divulgações aos alunos. Também
precisaremos de duas caixas que serão colocadas nas respectivas salas dos primeiros
anos para a arrecadação da ração. Após o término da campanha, um representante da
ONG irá buscar as doações na Universidade.

Realização:

Apoio:

