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Introdução: O projeto de extensão desenvolvido pelos alunos do 6º período do curso de
Administração de Empresas, do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais,
evidencia através de consultoria e estudos adquiridos na disciplina de
Responsabilidade Social, as necessidades apresentadas por seus clientes,
transformando seus diagnósticos em ações de melhorias personalizadas de acordo com
a necessidade de cada um, e promovendo a interação e entre a comunidade, os alunos e
a instituição de ensino. Objetivo: O projeto de consultoria à Escola Estadual Clarindo
Carlos Miranda, teve por objetivo, desenvolver projetos de melhoria na estrutura da
escola, para possibilitar aos alunos melhores condições físicas de aprendizado, com
materiais e ambientes adequados, através de doações financeiras realizadas por
empresas localizadas próximas a comunidade. Metodologia: Através de pesquisas
realizadas em Instituições do Vale do Aço, escolheu-se a E.M.Clarindo Carlos
Miranda que possuía necessidades estruturais e sociais. Obteve-se detalhes da Escola
através de reuniões com diretores, onde foram expostos pontos carentes de melhorias.
Fizemos visitas técnicas para conhecer sua estrutura física, corpo docente, alunos e
condições socioeconômicas. Organizou-se um café empresarial na Unileste para
promover a interação entre Grupo e direção da Escola onde foram apresentadas
informações complementares da instituição. Através destas foi estabelecida a atuação
em conjunto na realização de uma festa Junina para arrecadar fundos. Resultados: No
contato inicial foi percebida a pouca atenção dada para as escolas públicas das
periferias do Vale do Aço. Foi encontrada uma instituição que mesmo enfrentando
dificuldades consegue promover aprendizagem com os alunos. A comunidade local
comporta crianças carentes, e muitas vezes desprovidas de recursos financeiros, no
entanto foram extremamente receptivas e afetuosas, que trouxeram lições importantes
sobre humildade e trabalho em equipe. A realização da festa junina promovida pelo
grupo e pela instituição foi de imensa satisfação para o grupo, pois cumpriu-se o
objetivo da matéria estudada e fo aperfeiçoada a captação de recursos da escola,
contando com o apoio da comunidade e instituições privadas das intermediações.
Conclusão: Responsabilidade Social é um conceito muito falado, porém pouco vivido,
que se torna real em razão do voluntariado, partindo do cumprimento das obrigações
dos indivíduos e empresas para com a sociedade.
Trabalhar esse tema é uma forma de gestão ética encontrada pelo setor privado para
engrandecer sua marca.
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