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NÚCLEO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (NRS) 

APRESENTA: 

 

 

REGULAMENTO DO NATAL SOLIDÁRIO 2020 

 

 

 O Natal Solidário é uma iniciativa do Núcleo de Responsabilidade Social – NRS 

– que visa a ação solidária promovida por acadêmicos da Faculdade de Medicina de 

Itajubá (FMIT) a um público a ser definido. O projeto contará com 4 (quatro) fases: 

 

1ª Fase - Inscrição da sua equipe 

 As inscrições estarão abertas no período de 17 a 20 de novembro de 2020  através 

do link https://forms.gle/rdbEKrzsAcstETYN6. Para inscrição, é necessário que seja 

definido:  

(1) nome do projeto ou da equipe: caso o participante esteja se inscrevendo através de 

outro projeto extensionista da FMIT, pode manter o nome, se não deve criar um nome 

para a equipe; 

(2) membros participantes: para se inscrever é necessário que a ação possua, no mínimo 

4 alunos da FMIT;  

(3) definição do público-alvo: o público a ser beneficiado com a ação pode ser Lares de 

Longa Permanência, Abrigos ou Orfanatos, Creches, Famílias carentes indicadas pelas 

Estratégias de Saúde da Família (ESF) ou outros;  

(4) forma de aplicação do projeto: a ação poderá ser desenvolvida através da arrecadação 

de produtos conforme a necessidade geral da população-alvo ou através do processo de 

apadrinhamento, ou seja, quando os produtos são arrecadados em função da necessidade 

de uma pessoa/família específica;  
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(5) definição dos produtos a serem arrecadados: como a ação envolverá mais de um 

projeto/equipe e pensando em diminuir a competição entre as ações, deve-se escolher 

apenas um tipo de produto a ser arrecadado, podendo ser alimentos não perecíveis, 

produtos de limpeza, roupas ou brinquedos; 

(6) funções dos membros da equipe: ao final do formulário deve-se preencher as funções 

que serão exercidas por cada membro do projeto/equipe, de forma a justificar a carga 

horária executada. 

2ª Fase – Resultado da avaliação pelo NRS 

 No período entre 21 e 22 de novembro de 2020 o Núcleo de Responsabilidade 

Social, aqui representado pelos membros que o compõe, através de reuniões 

extraordinárias, avaliará todas as inscrições realizadas, verificando se todos os passos 

foram cumpridos. O resultado sairá no dia 23 de novembro de 2020, através do portal 

online da FMIT. 

3ª Fase – Arrecadação dos produtos 

 Os projetos que forem aprovados, poderão desenvolver suas atividades e coletas 

no período entre o dia 24 de novembro e 08 de dezembro de 2020. É de suma importância 

que as atividades que forem desenvolvidas neste período sejam registradas através de 

fotos, as quais serão divulgadas nas mídias sociais vinculadas à FMIT. 

4ª Fase – Entrega do Natal Solidário 

 O período de entrega dos produtos arrecadados será de 09 a 16 de dezembro de 

2020. Lembrando que, devido ao atual cenário epidemiológico, não será possível que a 

entrega dos produtos ocorra através de atividades integrativas, devendo respeitar todas as 

regras e boas práticas exigidas pelo distanciamento social. Por fim, todas as fotos deverão 

ser enviadas para o NRS até o dia 19 de dezembro de 2020 através do e-mail: 

nrsa@fmit.edu.br. 

 

 Dentre os benefícios de participar do Natal Solidário, além de promover a 

responsabilidade social e promover um final de ano próspero ao público-alvo escolhido, 

todos os membros envolvidos no projeto e que cumprirem a atividade receberão o 

CERTIFICADO DE AÇÃO VOLUNTÁRIA oferecido pelo NRS/FMIT, conforme 

carga horária descrita, justificada e comprovada pelas fotos.  

   

Núcleo de Responsabilidade Social (NRS) 

16 de novembro de 2020 
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