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1. As atividades de trote são proibidas pela Lei Estadual nº 12.857/2000, Resolução nº
75/2001-CAD/UNICENTRO e Resolução nº 23/2004-COU/UNICENTRO.

2. A UNICENTRO e a Prefeitura Municipal de Guarapuava proíbem qualquer atividade de
recepção aos calouros que configure agressão física, psicológica, moral ou outra forma
de constrangimento/coação, a quem quer que seja, no âmbito da Universidade e nas vias
e locais públicos do Município de Guarapuava.

3. No início de cada ano letivo a Universidade divulga junto aos acadêmicos a Campanha
“Trote Nunca Mais!”, com a distribuição de cartazes e/ou folders em todas as salas de
aula  e  Departamentos  Pedagógicos  para  conscientização  dos  acadêmicos.  Também
divulgamos a Campanha na Recepção dos Calouros.

4. Quando a atividade de trote é identificada nas dependências do Campus Cedeteg da
Unicentro,  os  professores  e  funcionários  da  Direção-Geral  do  Campus interferem  e
orientam os calouros de que não devem participar do trote, bem como os veteranos são
advertidos de que não está permitido o trote na Universidade. A DIRCAMP/C atende nos
períodos da manhã, tarde e noite, durante os horários das aulas, e estamos atentos para
impedir as atividades de trote nas dependências da Universidade, com o auxílio da equipe
de segurança terceirizada que atua no Campus.

5.  Quando  a  atividade  de  trote  ocorre  fora  da  Universidade  é  necessário  solicitar
atendimento da Polícia Militar. A solicitação de atendimento da Polícia Militar pode ser
feita por qualquer pessoa da comunidade e, em muitos dos casos, quando informados da
atividade  de  trote  fora  da  Universidade,  os  próprios  professores  e  funcionários  da
DIRCAMP/C ligam para a PM e solicitam o atendimento.

6.  Qualquer  acadêmico  calouro  que  se  sentir  pressionado,  ofendido  ou  lesado  por
atividade de trote na Universidade pode protocolar pedido de providências, relatando os
acontecimentos. Este protocolo pode ser feito nos períodos da manhã, tarde ou noite na
Divisão  de  Protocolo  do  Campus.  Conforme  o  caso,  este  processo  resultará  em
sindicância para apurar os fatos e aplicar as penalidades, quando cabíveis.

7. Não se enquadram nas proibições acima as “ações de cunho social” que estabeleçam
diretrizes e que tenham por objetivo a manutenção e a preservação do meio ambiente ou,
ainda,  as  que  visam  beneficiar  entidades  assistenciais,  hospitais,  escolas,  asilos  e
assemelhados.
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