
EMPREENDER SOCIAL NO LIMOEIRO

Betinna Almeida De TASSIS (Unileste)

Introdução: Os projetos de extensão universitária constituem espaço de intervenção
nos territórios de abrangência institucional do Unileste. O projeto Empreender social
oportuniza a apresentação de ações dos diversos cursos, além de ações sociais que
envolvem parcerias público privadas. No primeiro semestre de 2015 a comunidade
agraciada foi o bairro Limoeiro, em Timóteo-MG, em uma manhã de lazer, cultura e
ações sociais. Objetivo: Despertar o espírito do voluntariado e atender às demandas
sociais através dos projetos de extensão e propostas de empresas e projetos públicos,
através da realização de vento sócio cultural. Metodologia: Os alunos extensionistas,
envolvidos através da disciplina Laboratório de Responsabilidade Social, do curso de
administração, e alunos voluntários de outros cursos, organizam e operacionalizam o
evento, propondo ações de lazer e oficinas pedagógicas. As apresentações culturais
priorizam talentos locais da comunidade, para que o espirito de cidadania seja
presente, valorizando a produção cultural do lugar. São realizas reuniões com alunos e
parceiros na construção do evento, que envolve escolha do local, atrações,
infraestrutura, marketing, orçamento e captação de patrocínio. Foram mobilizados
mais de 100 alunos dos diversos cursos envolvidos na ação. Resultados: Apresentações
culturais do CRAS, de balé e karatê, Grupo Musical da Fundação Emalto, a zumba,
que movimentou os participantes. Não faltaram atrações para as crianças, Oficina de
balão do Curso de Pedagogia, Cinema comentado, da Publicidade e Propaganda,
pintura no rosto, contação de histórias, cama elástica, pipoca e algodão doce.
A Polícia Militar levou os mascotes PM Legal e Darin, ação anti-drogas PROERD. O
CONSEP – Conselho de Segurança Pública, agregou valor ao evento, fortalecendo
parceria para realização de próximas edições. O curso de fisioterapia orientava sobre o
risco de acidentes domésticos e auferia dados de IMC dos adolescentes, a Enfermagem
orientava sobre cuidado com idosos. O SENAC e Embelleze cortavam os cabelos,
voluntários faziam oficina de maquiagem e estilo, e brechó, porque auto-estima é
fundamental.
Oficinas pedagógicas de orçamento familiar, confecção de salgados e orientações a
respeito de direito do consumidor, do Curso de Direito.
A Fundação Aperam viabilizou a distribuição de mudas, orientando quanto à
importância da sustentabilidade ambiental. O sentimento de pertencer ao local e ter sua
rotina prestigiada pelas apresentações culturais, espaço de lazer e ações sociais torna a
vida das pessoas mais feliz, levando ao bem-estar social.
 Conclusão: A pesquisa realizada no evento indicou que 100% dos participantes
estavam muito satisfeitos, se, naquela manhã, transformamos uma realidade,
despertamos um sorriso, nosso objetivo foi realizado.
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