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Introdução: Introdução
O projeto de extensão Empreender Social, em sua 11° edição, integra ações do curso
de Administração, em parceria com outros cursos do Unileste, e instituições externas
como forte parceria com a Fundação Aperam, capitaneando o fundo Rede América, em
parceria com instituições publico-privadas para atender às demandas sociais do Bairro
Novo Tempo, em Timóteo/MG
Foi lançado no evento o projeto “Um Novo Tempo”, capitaneado pela Fundação
Aperam e Ong Pirilampo, com a parceria de mais 10 instituições parceiras, e previsão
de atuação na comunidade com capacitação e esporte. 
 Objetivo: O evento sócio cultural teve como objetivo geral promover uma manhã de
cidadania, lazer, cultura e educação. Foram apresentados à comunidade os projetos de
extensão do Unileste, além de atrações culturais, recreação infantil, espaço beleza,
saúde e oficinas de capacitação, consolidando ações de responsabilidade social e
voluntariado. Metodologia: O local de realização do Empreender Social, realizado em
12 de abril de 2014, foi definido para atender às demandas sociais da comunidade e
fortalecer ações do projeto “Um novo tempo”, financiado pelo Fundo Rede América.
Após seleção dos alunos inscritos, foram organizadas reuniões semanais para divisão
de tarefas necessárias à realização do evento sociocultural, o instrumento de
verificação das atividades foi o check list de ações, encaminhado via grupo de e-mail
criado para estreitar a comunicação entre os envolvidos.
As necessidades operacionais e estruturais foram viabilizadas através de rede de
cidadania estabelecida entre alunos, Unileste e parceiros envolvidos.
 Resultados: O evento ocorreu no espaço da Escola Municipal Novo Tempo, em
Timóteo, tratou-se de sábado letivo, garantindo público de 300 crianças e adolescentes
no evento.
Os extensionistas prepararam diversas ações de lazer e recreação, como o Brincadeira
de Criança, onde foram resgatadas as brincadeiras antigas, como corrida no saco, ovo
na colher, pular corda, sucesso entre as crianças, a oficina de bichinhos de balão e 
pintura atraíram os pequeninos, destaque no evento também foi a apresentação de judô
no tatame da Ong Ajudôu.
Espaço Beleza ofereceu corte de cabelo despertando a autoestima e cuidado com a
apresentação pessoal. O Espaço Saúde orientou sobre alimentos funcionais, além de
aferir a pressão e medir a glicose dos participantes. A educação ambiental esteve
presente, distribuindo mudas e orientando para a preservação. 
Nas salas de aula o café cinematográfico apresentou curtas que levavam os
adolescentes a pensar o próprio comportamento, feira de ciências, com animais vivos e
taxidermizados, oficinas de capacitação para diaristas, em instalações elétricas
residenciais e maquiagem.
Mais de 100 pessoas envolvidas na organização, em torno de 1500 pessoas da
comunidade, além da presença de diversas autoridades representando os parceiros
envolvidos. Foi um show de cidadania!
 Conclusão: Contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários
foi o desafio deste evento, somente com a valorização, respeito e inclusão do cidadão
pode-se contribuir para um Novo Tempo, acreditando que uma nova sociedade é
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possível, com ações de voluntariado e promoção da cidadania e justiça social.
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