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Introdução: O projeto de extensão empreender social é realizado pelos alunos da
universidade Unileste de Minas Gerais com o propósito de alcançar as necessidades da
comunidade local contribuindo com realizações de ações de promoção da cidadania.
Os envolvidos (as) com o projeto desenvolvem ações que visam solucionar problemas
cotidianos, colaborando com a aprendizagem cultural, social e ambiental. Nossa
sociedade é carente em vários setores como auxílio jurídico, atendimentos médicos,
atividades educacionais, recreação, reciclagem, economia doméstica, orientação sobre
orçamento familiar dentre outras deficiências, isto  faz com que muitos cidadãos  se
sintam em condição de exclusão.    Objetivo: Tratar a responsabilidade social com
diálogo participativo entre os alunos, professores e parceiros, implantando
conhecimentos técnicos, doando tempo e investindo em ações sociais comunitárias,
objetivando aos universitários desenvolver ações sociais como forma de crescimento,
aprendizagem e troca de experiência Metodologia: Através do site extensionistas
inscrevem-se no projeto Empreender Social, com apoio da coordenadora Betinna
Tassis realizam reuniões periódicas dividindo tarefas entre as equipes que
desenvolvem um planejamento estratégico para realização de eventos que ocorrerão no
decorrer do ano letivo. Os participantes buscam contatos com alunos de outros cursos e
interação entre público interno e externo, além de dar suporte em todo processo desde
o planejamento, a montagem até a resolução dos casos, elaboração de relatórios e
pesquisa bibliográfica.  Os métodos utilizados abrangem sistematicamente o padrão de
ética e compromisso com a sociedade, buscando sustentabilidade e respeito acima de
tudo. Resultados: Ao promover ações sociais percebe-se que  são agregados  valores,
cultura e  sentimento de pertença à realidade de vida de pessoas carentes. Dentro da
comunidade  são orientadas ações educativas de forma inovadora, criativa e lúdica, de
forma que a atividade seja gratificante para ambas as parte, alunos, comunidade e
parceiros envolvidos.
Como cidadãos os envolvidos são capazes de contribuír para uma sociedade idônea,
como discentes enriquecem o conhecimento universitário, desenvolvendo habilidades
empresariais com o foco em um futuro promissor.  
Promover a inclusão social, cultural, a ética e o desenvolvimento econômico
sustentável são princípios de responsabilidade social. A iniciativa permite uma ação
mais humanizada e uma valorização genuína da nossa comunidade. 
Os alunos extensionistas de administração do Unileste, comprometidos com a
cidadania, acreditam que doar alegria para alma, é currículo de qualidade por toda
vida. Conclusão: Concluímos que a realidade que nos cerca requer a interação e
envolvimento com as pessoas independente da complexidade de cada uma. O
compromisso do voluntariado deve respeitar as diferenças e promover ações que
possam acrescentar valores éticos, sociais, culturais. É um desafio fomentar a prática
social perante uma sociedade descomprometida.
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