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Descrição
Campanha que será realizada pela Biblioteca do Campus Caucaia em parceria com o Departamento de Ensino,
Diretoria Geral, Coordenação de Pesquisa e Extensão, Comunicação Social e Nutrição,
que receberá alimentos não perecíveis como forma de pagamento de multas dos
empréstimos de livros entregues em atraso. Os alimentos recebidos serão entregues
para instituições de caridade. A comunidade irá escolher as instituições beneficiadas,
por meio de enquete realizada pelo setor de Comunicação Social.
Objetivo: Despertar na comunidade acadêmica a importância da solidariedade, contribuindo com
uma formação de cidadãos solidários. A campanha também objetiva ajudar os usuários
da Biblioteca ao oferecer a possibilidade de ficarem quites das multas de forma mais
rápida, já que o desbloqueio da suspensão do empréstimo ocorrerá de forma
automática se optar pela entrega de alimentos em troca da eliminação das multas.
Segue planejamento da campanha em anexo.
Histórico
#1 - 09/08/2019 11:48 h - rannadia.virgulino
- Título alterado de Lançar a Campanha Multa Solidária para Lançar a Campanha Multa Solidária na Biblioteca do Campus Caucaia
#2 - 21/01/2020 09:49 h - rannadia.virgulino
- % Terminado alterado de 10 para 100
- Situação alterado de Novo para Encerrado
A instituição escolhida pela comunidade acadêmica, por meio de enquete, foi "Pequeno Cotolengo Dom Orione", que presta atendimento a crianças,
jovens e adultos com necessidades especiais no município de Caucaia (CE). A entrega foi realizada no dia 13 de dezembro de 2019, conforme fotos
anexas. A campanha também foi divulgada nas redes sociais do Campus.
#3 - 21/01/2020 11:29 h - rannadia.virgulino
- Título alterado de Lançar a Campanha Multa Solidária na Biblioteca do Campus Caucaia para Lançar a Campanha Multa Solidária 2019 na
Biblioteca do Campus Caucaia
#4 - 21/01/2020 16:40 h - rannadia.virgulino
- Arquivo multa-solidaria-entrega-de-alimentos-3.jpg adicionado
- Arquivo IMG-20191213-WA0009.jpg adicionado
#5 - 21/01/2020 17:22 h - rannadia.virgulino
- Arquivo Tabela de arrecadação de alimentos da campanha Multa Solidária 2019.pdf adicionado
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