
RELATO SOBRE O TROTE SAUDÁVEL 2015 

Teve inicio as 8:00 da manhã da sexta-feira, dia 10 de abril de 2015, nas salas nas salas I03, K03 e 

K04 da POLI com a chegada de uma Equipe de mais de 14 funcionários do HEMOPE (entre Médico, 

Assistentes sociais e enfermeiras) a realização do Trote Saudável POLI 2015 sob coordenação da 

Coordenação Setorial de Extensão e Cultura (CSEC), apoio da Direção da Escola e colaboração de 

alunos de graduação e pós-graduação, professores e funcionários da Instituição. O evento teve 

como objetivo dar as boas vindas aos alunos ingressantes em 2015 fortalecendo uma cultura de 

colaboração e solidariedade entre os mais de 3300 alunos, 153 professores e 36 funcionários. 

Um total de 67 candidatos (entre alunos dos 7 cursos de graduação, 4 cursos de mestrado, 

professores e funcionários da POLI) se cadastraram e 53 fizeram doações de sangue durante as 7 

horas de coleta disponibilizadas pelo HEMOPE. O primeiro doador foi o aluno do primeiro período 

da Curso de Computação Ailson Ramon Costa e Silva que após pre-triagem, triagem, exame médico 

e lanche fez sua doação de sangue na sala K04 as 9:00hrs (ver foto abaixo). 

 

Foto 1 - Primeiro doador no dia 10 de abril de 2015 durante o TROTE SAUDÁVEL 2015 POLI 

Agradecemos a todos que participaram e apoiaram o evento, em especial aos doadores e alunos 

voluntários que ajudaram na realização do evento:  Camila aluna do Curso da Engenharia de 

Computação, Maria Eugenia e Danielle Oliveira alunas do mestrado de Engenharia Civil (PEC) da 

POLI. 

Finalizamos com as palavras de incentivo de nosso vice-diretor: " Parabéns pela bela iniciativa. 

Muitas vidas serão salvas com a nossa ação. E o melhor: fazer o bem a quem nem se conhece. 

Vamos em frente. Um abraço, Gusmão "  



 

Foto 2 - Candidatos em processo de preenchimento do formulário para doação 

 

Foto 3 - Pré triagem - teste de sangue e pressão 

 



 

Foto 4 - Lanche para os doadores 

 

 

Foto 5 - Voluntários da POLI que ajudaram no evento - Camila aluna do curso de Computação e 

Marília secretária do CSEC 

 



 

Foto 6 - Exame médico - Triagem médica 

 

 

Foto 7 - Sala de coleta com mais de 53 doações realizadas nas 7 hrs de coleta 


