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CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JUDAS TADEU

EDITAL Nº 28/2018

NATAL SOLIDÁRIO 2018

A Diretoria de Campus do Centro Universitário São Judas Tadeu, no uso de suas atribuições legais,
torna público o Edital de Regulamento do NATAL SOLIDÁRIO 2018.

I – DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 - A Diretoria de Campus do Centro Universitário São Judas Tadeu, informa que no dia 08
de dezembro de 2018, das 14 horas às 17h30, acontecerá o “NATAL SOLIDÁRIO 2018”, evento
com cunho social, que reforça o verdadeiro papel da Instituição junto à sociedade. O presente
Edital abre oportunidade de participação voluntária, para toda a comunidade acadêmica do
Centro Universitário São Judas Tadeu.

1.2 - São objetivos do evento: estabelecer uma ponte entre o Centro Universitário São Judas
Tadeu e a sociedade, trazendo benefícios para a comunidade e proporcionando aos
estudantes, professores e colaboradores administrativos um momento de conscientização e
solidariedade por meio das ações realizadas.

1.3 - Público: Crianças da Ume Gemma Rebello (50 crianças de 4 a 6 anos), idosos do Projeto
Social da Igreja Matriz de Santos e senhoras da Pastoral da Comunidade Santa Cruz dos
Navegantes (todos farão inscrição antecipadamente). Previsão de público: 70 crianças e 120
adultos.

1.4 - Local de realização: Centro Universitário São Judas - Campus Unimonte – Rua
Comendador Martins, nº 52 – Vila Mathias – Santos/SP.
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1.5 - A organização será dividida em 6 (seis) frentes para participação voluntária de alunos,
professores e colaboradores administrativos (a atuação não será somente no dia do evento,
inclui a fase de organização também):
a)

Divulgação e comunicação visual;

b)

Estrutura e ambientação;

c)

Atividades e atrações;

d)

Alimentação;

e)

Brindes;

f)

Arrecadação de brinquedos.

1.6 - Dos Cursos Envolvidos: Todos os alunos, professores e colaboradores administrativos do
Centro Universitário São Judas Tadeu estão convidados a participar, independente de curso a
qual está vinculado ou setor onde trabalha, pois as atividades a serem desenvolvidas serão
escolhidas pelo próprio voluntário.

Frente
Divulgação e
Comunicação Visual

Líder da área
Prof. André Reis

Descrição
Elaboração de material de divulgação (impressos e redes sociais),
distribuição dos impressos, comunicação visual no evento.
Ambientação de acordo com o tema natalino, elementos

Estrutura e
Ambientação

Prof. Ricardo Andalaft

decorativos, elaboração, produção e execução de estrutura para
realização do evento (ex: árvore de natal, decorações das mesas,
recepção)
Elaboração, produção e execução das atividades recreativas,

Atividades e Atrações

Prof. Patrícia Giordano

oficinas e programação do evento tanto para as crianças quanto
para os adultos

Alimentação

Brindes
Arrecadação de
Brinquedos

Prof. Maria de Fátima Duarte

Prof. Débora Agráz

Prof. Renata Fiore

Elaboração, produção e execução tanto das oficinas quanto dos
lanches e kits (se houver)
Elaboração, produção e acompanhamento dos brindes tantos
para as crianças quanto dos adultos
Elaboração, comunicação, recolhimento, triagem da arrecadação
dos brinquedos, acompanhamento da distribuição
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1.7 - Forma de inscrição: Alunos, professores e colaboradores administrativos devem se
inscrever no link: https://goo.gl/forms/X98wAGPO8tAg2ueG3 até o dia 13 de novembro de
2018, indicando: nome completo, RA ou Registro (se funcionário), curso ou setor (se
funcionário), e-mail, celular de contato, em qual frente pretende atuar e se participará da
organização e/ou dia do evento.

1.8 - Seleção para participação: Os voluntários selecionados receberão e-mail com a
confirmação e indicação da data da primeira reunião. Haverá certificação pela participação no
evento. Os critérios de seleção serão:
a)

Estar devidamente matriculado em um dos cursos de Graduação ou Pós-Graduação
ou ser professor ou colaborador administrativo, devidamente ativo no Centro
Universitário São Judas Tadeu;

b)

Preencher adequadamente o formulário de inscrição;

c)

Análise sobre disponibilidade de vagas.

1.9 - Os voluntários selecionados deverão participar da reunião inicial e indicar no formulário
se participarão da organização prévia e se estarão presente no dia do evento.

Santos, 06 de novembro de 2018.

__________________________________
Profª MSc. Paula Orsatti
Diretora de Campus

