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Introdução: Esse trabalho consiste em um projeto de extensão desenvolvido junto à
disciplina Laboratório de Responsabilidade Social, onde a empresa Ajudando a
Transformar Consultoria foi criada, com objetivo de prestar serviços para uma
instituição de terceiro setor. A Ajudando a Transformar Consultoria é uma empresa
fictícia, é parte integrante do curso de Administração do UNILESTE. Objetivo: A
proposta do projeto envolvia viabilizar a criação do Site do Instituto Gruparkinson,
visando melhorar a divulgação e reconhecimento dos trabalhos executados pela
Instituição. Metodologia: Pesquisa de fornecedores: Definição da empresa que iria
executar o trabalho. 
Pesquisa do Registro: Ficou definido o registro do site como “.ORG” por se tratar de
um site de uma instituição social. Porém, tendo em vista as dificuldades e burocracia
para registrar o site “.ORG” optou-se pelo registro “.COM”, com objetivo de dar
andamento a construção do site.
Foi escolhido o registro: www.gruparkinsonminas.com.br.
Pesquisa do conteúdo para o site: Pesquisa feita sobre a doença de Parkinson e material
coletado junto ao presidente e secretaria da Instituição.
Criação de layout do site: Desenvolvimento do esboço do layout do site.
 Resultados: Criação do site da Instituição Gruparkinson,foram coletados materiais
para a construção do site no Gruparkinson,tais como,videos,textos,fotos,livros,alem de
outras fontes,como por exemplo internet para o desenvolvimento do mesmo.Sempre
procuramos desenvolver um site com cores alegres,layout com fotos de pessoas em
atividades,nao demostrando o lado de sofrimento dos portadores de parkinson.O site
disponibiliza uma barra de perguntas e respostas de duvidas frequentes sobre a
doença.E importante ressaltar que com o desenvolvimento desse trabalho podemos
amadurecer enquanto cidadaos,vivenciando a realidade de pessoas que superam a
dificuldades  limitaçoes a cada amanhecer. Conclusão: O Site criado possibilitará mais
visibilidade à Instituição, levando ao conhecimento da comunidade que o parksoniano
também é cidadão e merece ser reconhecido como ser humano integral. 
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