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Introdução: Os alunos do Laboratório de responsabilidade Social do curso de
Administração do Unileste constituíram no 1º semestre de 2012 a empresa de
consultoria ao 3º setor Horizonte Consultoria.  Escolheram atuar na entidade Lar dos
Idosos Antônio Frederico Ozanan, em Coronel Fabriciano/MG,
Foram levantadas diversas necessidades e priorizadas as ações possíveis e viáveis para
execução dentro do semestre letivo firmando parcerias, captando doações e recursos.
 Objetivo: Propor ações de apoio à entidade filantrópica Antônio Frederico Ozanan em
Coronel Fabriciano no que diz respeito à colaboração dos acadêmicos em atividades de
lazer, motivação, entretenimento, e interação para estimular a autoestima dos internos.
Buscar meios de levantar doações, financeiras ou materiais, para aliviar os gastos do
asilo. Metodologia: Foram realizadas reuniões com os gestores da entidade em Café
Empresarial no Unileste e visita técnica para investigação das demandas e posterior
diagnóstico. O prognóstico foi realizado, investigando teoricamente e por observação a
adoção da prática da responsabilidade social empresarial e sua relação com o terceiro
setor e a terceira idade.
Os discentes envolvidos na consultoria optaram por realizar um evento como
alternativa na promoção do bem estar dos idosos.
Foi viabilizada uma placa restritiva de entrada e também estiveram à frente das
arrecadações de material de limpeza e higiene pessoal doados no evento Conciex.
Resultados: Responsabilidade social pode ser praticada em vários âmbitos, no
acadêmico as ações se entrelaçam quando o projeto Jantar de Etiqueta/2011 viabilizou
a compra de aparelho respiratório (Ambu).
A empresa Art Mídia confeccionou uma placa de normas orientando aos visitantes que
evitem levar aparelhos cortantes ou alimentos inadequados ao recinto.
Os alunos idealizaram ação entre amigos para viabilizar recursos do projeto Manhã de
Lazer, interagindo alunos com idosos, em café especial recheado de atividades lúdicas,
todos de palhaço, buscando sorrisos em cada face.
Através dos cursos de exatas, projeto Conciex e Circuito do Saber foram arrecadadas
doações de 2696 itens de higiene pessoal, limpeza e alimentos não perecíveis.
Um dos maiores desafios das Organizações sem fins lucrativos (ONG’s) no Brasil é
encontrar maneiras de administrar a falta de recursos e a desigualdade, muitas
instituições contam com o apoio e doações provenientes da sociedade para se manter. 
É preciso compreender e explorar as limitações de cada parte da sociedade, a terceira
idade por muitas vezes é esquecida, incluir os idosos na sociedade e promover
interação e participação dentro dos limites físicos e psicológicos enfrentados pelos que
muito contribuíram para o desenvolvimento do país, deve ser de suma importância aos
cidadãos e Conclusão: Conclui-se que no projeto os integrantes do grupo definem
como sucesso todas as ações propostas, e marca o slogam da Empresa Horizonte
Consultoria “Projetando Novos Caminhos”, além de bens materiais necessários,
carinho e afeto foram levados aos que vivem no Lar dos Idosos Antônio Frederico
Ozanam.
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