
Universidade Federal do Espírito Santo 
Colegiado de Fisioterapia 

Coordenação Profa. Dra Fernanda Moura Vargas Dias 
 
 

RECEPÇÃO SOLIDÁRIA DOS CALOUROS 2017-1 

COLEGIADO DE FISIOTERAPIA 

 

As ações solidárias serão conduzidas e organizadas pelos veteranos e os professores farão o 

papel técnico, acompanhando e dando suporte (esclarecemos que as ações solidárias podem ser 

executadas por todo o curso, contudo terão caráter mais enfático aos calouros). 
 

As ações envolverão: 
 
 

● 08:00 h, Quarta-feira da primeira semana de aula: 
 

"Acolhida - Sejam bem vindos"  

Objetivos: Dar boas vindas aos estudantes; Apresentar a organização do Curso de Fisioterapia 

e as principais normas de funcionamento; Apresentar o Centro Acadêmico (CA) de Fisioterapia 

e suas atividades (Prof. Fernanda e alunos do CA). 
 

“1º etapa do trote solidário: Doar é um gesto de amor” 

Objetivos:  Iniciar as atividades do trote solidário, os alunos serão convidados a arrecadar 

doações para o Asilo de Vitória durante a primeira semana de aula (Prof. Fernanda, Prof Diego 

e CA).Os estudantes serão orientados pelos veteranos sobre o que doar e os postos de coleta - 

DEIS e CA. Todos os demais acadêmicos e professores podem realizar doações também. 
 
 

● 08 as 08 h:30 min, Quarta-feira da segunda semana de aula: 
 

“2º etapa do trote solidário: “Você pode multiplicar amor através da doação de órgãos, 

sangue e medula” 

Objetivos:  Iniciar as atividades da 2° etapa do trote solidário. Os estudantes serão convidados 

a refletir e mutiplicar as informações sobre a doação de sangue, medula e órgãos. (Prof. Flávia, 

alunos do 2º período e CA). 

Encerramento da 1° etapa do trote solidário: doações para o Asilo de Vitória. Os alunos serão 

orientados pela Prof Flávia sobre como doar. Os estudantes serão convidados a realizar uma 

campanha divulgando a doação de órgãos, sangue e medula em suas mídias sociais. Os 

veteranos irão monitorar as doações, e as ações de divulgação sobre estes temas, que os 

calouros farão nas suas redes sociais. 
 
                                                               

● 08 as 09 h, Quarta-feira da terceira semana de aula 
 
 
                                                    
“3º etapa do trote solidário: “Amor maior é amor de mãe: doação de leite materno” 

 

Objetivos: Iniciar as atividades da 3° etapa do trote solidário. Os estudantes serão convidados 

a refletir e mutiplicar as informações sobre a doação de leite materno.                                              

(Prof. Néville, alunos do 2º período e CAfisio) 
 

Encerramento da 2° etapa do trote solidário. Os estudantes serão orientados pela Prof Néville 

sobre como doar. Os estudantes serão convidados a realizar uma campanha divulgando a 
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doação de leite materno em suas mídias sociais. Os veteranos irão monitorar as ações de 

divulgação sobre este tema.                                            
 

Todas as ações serão possíveis com o apoio da Prof. Néville que cederá parte de sua aula de 

Fundamentos da Fisioterapia, bem como com a mobilização dos docentes e alunos do Curso 

de Fisioterapia. 
 
 


