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Mem. Circ. N. 014/2014 – CT

Santa Maria, 15 de agosto de 2014.

À Comunidade do Centro de Tecnologia
Assunto: Esclarecimento sobre o “Trote”
A Direção do Centro de Tecnologia vem a público, manifestar sua posição de
repúdio a toda e qualquer forma de trote aos calouros do Centro e da UFSM. Cabe lembrar a
toda a comunidade que tais atitudes são expressamente proibidas através da resolução 003 de
2000, podendo os envolvidos sofrerem as penalidades previstas no Regimento Geral da
UFSM.
Quanto ao fato ocorrido no centro de Santa Maria no dia 13 de agosto de 2014, que
colocou em risco a vida de um dos nossos calouros, a Direção do Centro de Tecnologia
lamenta, profundamente, o corrido e coloca-se à disposição para ajudar o aluno e seus
familiares. Ao mesmo tempo, a Direção está realizando uma averiguação dos fatos para tomar
as medidas cabíveis.
É oportuno tornar público que a Direção, atenta a cultura de aplicação de trotes dos
veteranos aos calouros, tentou, de todas as formas, evitar esta prática, inclusive com a
organização da “Semana do Acolhimento dos Calouros do Centro de Tecnologia”.
A Semana do Acolhimento teve por finalidade fazer a integração entre os calouros,
os veteranos, os diretórios acadêmicos, os técnico-administrativos em educação e os docentes,
tentando, dessa forma, evitar o trote, bem como transmitir importantes informações aos
ingressantes na Instituição (contando com o apoio da PRAE, PROGRAD, NIT, Coordenações
dos Cursos e Diretórios Acadêmicos). A fim de propiciar maior integração entre os alunos,
durante os intervalos de almoço, o CT implantou atividades lúdicas que contou, inclusive,
com apresentações musicais no hall do Centro. Outras informações sobre a Semana do
Acolhimento podem ser obtidas em www.facebook.com/ctufsm.
Reforçamos nosso compromisso com a Semana do Acolhimento, atividade esta que
será uma constante nos semestres vindouros.
Por fim, destaca-se que o CT está, e sempre esteve, aberto a ouvir denúncias de
alunos que, eventualmente, tenham sido humilhados ou coagidos por seus veteranos ou por
qualquer outra pessoa, para que investigações sejam conduzidas e, eventualmente, punições
sejam aplicadas de forma a evitar que novos fatos venham a ocorrer. Outro instrumento para a
manifestação sigilosa dos alunos é a ouvidoria que pode ser acessada na página principal da
UFSM.
Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.
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