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Introdução: O projeto de extensão Empreender Social propõe a realização de um
evento sociocultural com o objetivo de levar a uma comunidade uma manhã de lazer,
cultura, serviços de saúde e cidadania. O projeto em parceira com a Fundação Aperam
realizou atividades na comunidade do bairro Novo Tempo, em Timóteo, no primeiro
semestre de 2014, no dia 12 de abril. Objetivo: Promover um evento social levando à
comunidade cultura, integração social, educação e saúde e ao mesmo tempo contribuir
com os voluntários para disseminarem conhecimentos e contribuírem com a
comunidade.  Metodologia: Para o desenvolvimento do projeto foram realizadas
reuniões discursivas para planejamento, entre a professora coordenadora Betinna
Tassis, os extensionistas e os responsáveis pelo projeto na Fundação Aperam, para
definir atrações e ações a serem levadas para o evento, e encontros com alunas
voluntarias para definir parceiros, atividades, necessidades e consolidar o check list do
evento.  Resultados: O evento levou à comunidade do bairro Novo Tempo, em
Timóteo,  uma manhã de recreação, diversão, educação, saúde, cidadania e serviços
sociais. As crianças da comunidade tiveram oportunidade de fazer artesanatos,
aprender biologia e ciências com as exposições, se divertirem com a oficina de balões,
pintura no rosto, brincadeiras de criança, como, pular corda, cama elástica, algodão
doce, pipoca e demonstração de judô. Os adultos presentes no evento tiveram a
oportunidade de aprender e ser capacitados em instalações elétricas residenciais, como
cuidar de bebês, como elaborar currículo e se comportar em uma entrevista,
capacitação de diaristas, relacionamento familiar. Também puderam aferir pressão
arterial, glicose, fazer ajuste cervical, e no espaço beleza fazer corte de cabelo e
maquiagem.  
 Conclusão: O evento enfatizou a importância da contribuição do empreendedor para o
desenvolvimento da sociedade, mostrando aos voluntários que eles podem promover a
inclusão social e serem agentes de mudanças através do voluntariado.
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