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Querido (a) acadêmico (a): 

 

Inicialmente, obrigado por estar conosco neste momento tão importante que é a volta às aulas. 

 

Neste mundo corrido, de rotinas aceleradas, como é bom presenciar cenas de ajuda com o 

próximo e momentos de amizade e partilha. Nossa proposta é exatamente esta: que os 

veteranos e seus bixos possam protagonizar momentos marcantes em nossa comunidade, que 

possam fazer a diferença na vida das pessoas. Além disso, estes momentos poderão servir 

como estímulo para que aconteçam atitudes positivas por parte de todos.  

 

Você conhece alguma criança carente que precise de fraldas? Um idoso que necessite doação 

de sangue? Uma pessoa que esteja precisando de uma reforma no seu carrinho de coleta de 

lixo? Uma praça que esteja precisando de uma limpeza ou de um toque mais colorido? Essa é 

a nossa ideia: escolha um caso (um desafio) e mãos à obra! Temos a certeza que na sua 

vizinhança, no seu bairro, no seu trabalho, você encontrará.  

 

Escolham o que irão fazer, façam, e o principal, comprovem! Para isso, mandem o texto 

informativo com a foto para imprensa@urisantiago.br e postem a foto no dia da ação no 

Facebook e no Instagram com a hashtag  #AtitudedoBem. Não esqueça de MARCAR a 

Universidade nas duas redes sociais.  

 

Em todas as gincanas solidárias, a URI entregava um prêmio de R$ 1.500 para a turma 

vencedora, este ano, pensando em valorizar cada gesto, optamos por premiar todas as turmas: 

quem fizer a ação ganhará uma quantia simbólica em dinheiro (iremos dividir o valor entre as 

turmas que participaram). O mesmo poderá ser utilizado por exemplo, para um churrasco de 

integração, um equipamento para a turma, guardar em caixa para alguma viagem técnica, etc. 

Que tal? Acreditamos que nossa comunidade e o nome da nossa Universidade, que é de vocês, 

tem muito a ganhar!  

 

Pode ser uma pequena atitude, mas um mundo melhor se faz de pequenos gestos!  

 

Antes de ir realizar a ação, se você tiver alguma dúvida, por favor, fale conosco: 55 99600 

0519 (celular), 99620 7881 (whats) ou 3251 1111.  
 

Observações: 

- Prazo para as ações: 10 de março de 2017;  

- Em caso de optarem por doação de sangue, a ação será contabilizada se for mais de cinco doações. Em caso 

de doação de fraldas ou outro item, é necessário doar em uma quantia satisfatória (não uma ou duas 

peças/itens);  

- Mesmo que o curso faça mais de uma ação (uma Atitude do Bem), para efeitos de premiação, será 

contabilizada apenas uma;  

- Se a ação demandar algum valor, o mesmo fica por conta dos alunos, sem custo algum para a Universidade;  

- Na foto para mostrar a ação, deve estar a maior parte do grupo que está realizando-a.  
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