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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? Alguém 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, comprovem e torçam para que sua foto seja a mais curtida! 

 

ENTENDA COMO IRÁ FUNCIONAR:   

 

1)Programe com sua turma (veteranos/bixos) uma atitude do bem;  

2)No dia da ação, faça uma foto;   

3)Mande para o Núcleo de Comunicação (e-mail: imprensa@urisantiago.br). Você deve 

mandar a foto; qual é o curso, além de uma legenda curtinha, explicando qual foi a ação, onde 

aconteceu e aproximadamente quantos acadêmicos (as) participaram;  

4)Prazo para envio da foto: 05 de março de 2018; 

5)Data em que todas as fotos serão postadas para votação dos internautas: 06 de março de 

2018;  

6)Data do resultado (foto mais curtida): 12 de março de 2018 (as curtidas serão computadas à 

meia noite do dia 12, nenhuma curtida após este prazo será considerada);  

7)Entrega da premiação aos dois primeiros colocados: a combinar. 

 

 

A foto com mais curtidas (a Atitude do Bem que mais chamou a atenção) levará o prêmio de 

R$ 1.000 (mil reais). A turma que ficar em segundo lugar com sua foto levará R$ 500 

(quinhentos reais), totalizando assim R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), que é o valor 

destinado pela universidade no trote solidário.  

Este valor 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!  

 

Informações: 55 99600 0519 (celular) 

3251 1111 

imprensa@urisantiago.br  
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Observações: 

- Em caso de optarem por doação de sangue, o recomendado é que mais de cinco pessoas doem. Em 

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

duas peças/itens);  

 

- É válida apenas uma foto, de uma Atitude do Bem. Dê preferência a uma imagem, sem montagens; 

 

- Capriche na foto: cuide a resolução (não muito baixa, para ficar legal na postagem), cuide para não 

sair escura, veja se todos estão aparecendo, veja se a ação do bem é identificável, etc. 

 

- As fotos e legendas serão postadas pelo NUCOM, mas, os textos (acima da foto) serão baseados nos 

enviados por e-mail pelas turmas, junto da foto;   

 

- As fotos estarão na Fan Page oficial da URI Santiago e os internautas deverão votar neste espaço, 

não sendo válidos votos em outras páginas ou em fotos compartilhadas da nossa fan page.  Para 

divulgar a ação, é válido compartilhar a foto, mas o que vale são as curtidas na referida página; 

 

- Os (as) acadêmicos (as) que não possuem calouros (como por exemplo, Pedagogia) estão 

autorizados a participar da Atitude do Bem;  

 

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

Universidade.  

 

 


