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Introdução: O projeto consolida ações de responsabilidade social e voluntariado,
realizadas por meio de intervenções em entidades, campanhas sociais e ambientais e
projetos de cidadania corporativa. Interage com diversos projetos de extensão do
Unileste, desenvolvendo ações de cidadania pela promoção da cultura, arte, lazer,
educação e serviços sociais, em parceria com entidades sociais, ONGs e instituições
públicas e privadas. Prevê a participação na organização do Dia V, integrando ações da
ABMES, apresentando à comunidade os diversos serviços de diferentes áreas de saber,
envolvendo alunos de diversos cursos. Objetivo: Planejar ações de extensão que
favoreçam a transformação do contexto social, por meio de atividades de
entretenimento e reuniões, em parceria com instituições que estejam dispostas a
desenvolver a responsabilidade social corporativa.  Metodologia: O projeto foi
realizado durante o primeiro semestre letivo, onde se realizaram visitas à comunidade
beneficiada, reuniões entre os extensionistas, e com as instituições parceiras pra
planejamento do evento. Utilizou-se como ferramenta de programação e controle o
check-list, e um questionário para avaliar o evento. O Empreender Social foi realizado
no dia 22 de Junho, de 09h00min as 12h00min, na quadra do bairro Aparecida do
Norte, tendo como público-alvo toda a comunidade e contando com a participação dos
projetos de extensão: Acupuntura Urbana, Brinquedoteca, Física divertida, Mãos a
obra, Matemática em ação, Magia da química, entre outros; e instituições parceiras.
Resultados: Com base na análise dos dados coletados por meio da pesquisa de
satisfação aplicada durante o evento, percebeu-se que houve grande aceitação e
participação no projeto pela comunidade, estiveram presentes aproximadamente 600
pessoas. Alguns moradores apresentaram sugestões para que o próximo evento
aconteça no período da tarde, que seja mais divulgado, que a enfermagem explane
sobre pressão arterial e glicose, e que tenha apresentação de mais atividades esportivas.
A maioria dos extensionistas inscritos no Empreender participou também do projeto de
extensão Acupuntura Urbana. É possível fazer um comparativo do planejamento do
evento realizado com a gestão de projetos, haja vista que foi necessário analisar o
ambiente como um todo, não apenas a parte física, mas também o conjunto de ações
que seriam necessários gerenciar. Realizou-se a análise das necessidades do espaço
físico e planejamento, tendo como base as informações adquiridas por meio das
reuniões com moradores da comunidade e profissionais representantes das instituições
parceiras, e das observações realizadas durante as visitas de campo. Por meio do
projeto, foi possível promover a inter-relação entre os extensionistas e a comunidade,
sendo utilizados ao máximo os recursos capitados, levando em consideração as
características do ambiente, e o desenvolvimento de conhecimento para todos.
Conclusão: A prática de planejamento e operacionalização do Empreender Social
alcançou resultados positivos tanto ao bairro beneficiado, quanto para o crescimento
pessoal e profissional dos extensionistas. Alguns dados coletados durante o primeiro
semestre do projeto serão utilizados na próxima edição do evento, buscando-se assim
reduzir erros e aumentar sua eficácia.
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