
EMPREENDER SOCIAL EM NOVOS TEMPOS

Betinna Almeida de  TASSIS (Unileste)

Introdução: O projeto de extensão Empreender Social na edição de 2017 foi realizado
no município de Coronel Fabriciano em novos tempos de construção de sua trajetória
promover nas comunidades ações de lazer, cidadania e ações educativas.As parcerias
se fortalecem e os resultados se apresentam transformadores da realidade social.
Objetivo: Tem por objetivo promover evento sócio cultural em local de
vulnerabilidade, apresentando os projetos de extensão do Unileste, momentos de
congraçamento da comunidade e despertar o voluntariado como ação de
responsabilidade social doa alunos envolvidos.  Metodologia: O planejamento do
evento desenvolvido em parceria público privada, com staff de alunos voluntários de
diversos cursos inscritos através do edital de extensão. Os discentes e docentes do
Laboratório de Responsabilidade Social do curso de Administração do Unileste
organizam ações e os diversos cursos de extensão mobilizam os projetos para
participação no evento. Resultados: O evento prevê os eixos de extensão, beleza,
saúde, ambiental, recreação e cultural. Os parceiros são a Polícia Militar, Prefeitura
Municipal de Coronel Fabriciano, Consep, Fundação Aperam e Rádio Educadora. Em
planejamento de ações integradas com várias entidades são oferecidos no evento corte
de cabelo do Senac e Embelleze, a Copasa refresca com o Pipinha, ações do Projeto
Mais Educação e Projeto Dentista de saúde bucal do setor público, Policia Militar,
Ambiental, Proerd, Banda da PM e até o PM Legal e Daren marcaram presença. Aula
de box, karatê, zumba e dança cigana do Grupo Esmeral fizeram a diferença. O
aniversário da Rádio Educadora tornou o evento ainda mais importante, e todos
comemoram a nova fase do evento, que chegou no Município de Coronel Fabriciano
com força para decolar.    Conclusão: O Empreender Social desperta o sentimento de
entrega voluntária do tempo em energia de cada envolvido em ações que podem ser
força motriz para a transformação social de uma comunidade, refletida na alegria e
pertencimento das crianças e famílias participantes, em novos tempos, tempos de
cidadania e empreendedorismo social.
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