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REGULAMENTO DA CAMPANHA DO ALIMENTO

Art.1º- Poderão participar professores, funcionários, alunos dos Cursos de PósGraduação, Superiores da Instituição (Bacharelado e Tecnológico, Técnicos e de
Qualificação Profissional, além da comunidade.
Art 2º- Cada participante deverá entregar na Biblioteca da Hotec (P3) um kit com os
seguintes alimentos: 1 lata de ervilha, 1 lata de milho, 1 lata de sardinha, 1 lata de óleo
de soja.
§ 1º Exceto o óleo de soja, os alimentos entregues para doação deverão ser na versão
enlatados;
§ 2º Os alimentos entregues para doação não poderão ter sua embalagem danificada
ou violada;
§ 3º Obrigatoriamente os alimentos entregues para doação não deverão estar com o
prazo de validade vencido.
Art 3º- Especificamente para os alunos dos Cursos Superiores, será atribuída pontuação
de Atividade Complementar para esta ação solidária. Para cada kit doado, será atribuído
4 pontos de Atividades Complementares.
§ 1º Os alunos poderão acumular aé 8 pontos de Atividades Complementares
(equivalente a entrega de 2 kits).
Art 4º- Ao doar os kits, o participante receberá protocolo de entrega de doação (se aluno
do Curso Superior) e cupom para participação de Sorteio de Prêmios, que acontecerá
no dia 29 de novembro.
§ 1° Os prêmios serão kits com produtos de Empresas Parceiras da Hotec.
§ 2° A Hotec se reserva o direito da composição dos kits de produtos que serão
distribuídos em premiação.
Art 5º Os professores, funcionários e alunos dos Cursos de Pós-Graduação, Técnico e
Qualificação Profissional que desejarem aderir à Campanha, participarão apenas do
Sorteio, não recebendo a pontuação de Atividade Complementar.
Art 6º- Não serão aceitos kits e nem atribuídos pontos de Atividade Complementar após
a data de encerramento desta Ação Solidária.
Art 7º- O início da Campanha Ação Solidária Hotec dar-se-á no dia 09/10/2017 e o
encerramento no dia 29/11/2017, às 21 h.
Art 8º - Os alimentos arrecadados serão doados para as Instituições já assistidas pela
Hotec.
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