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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 a Aperam, a Prefeitura de Timóteo, empresas privadas e
entidades regionais que se unem para levar a comunidade uma manhã cheia de
atrações culturais, serviços sociais, arte e lazer, consolidando ações de
responsabilidade social e voluntariado. Objetivo: O evento teve como objetivo geral
contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, uma vez que a
comunidade se destaca por vulnerabilidades sociais e econômicas e problemas como
tráfico e drogas. Um dos grandes desafios é a parceria entre escola e comunidade.
Metodologia: Foram realizadas reuniões semanais entre a professora coordenadora do
projeto e extensionistas para debate sobre as ações e divisão de tarefas, outras reuniões
foram feitas com as entidades parceiras, afim de se pensar estrategicamente as
demandas da comunidade,como foi o caso da Oficina de capacitação de
diaristas,desenvolvida com o apoio do Sistema HDR. 
Como instrumentos de verificação do andamento das atividades foram feitos
check-lists periódicos, publicado em grupo de e-mail criado na internet.
 Resultados: O evento Empreender Social em um Novo Tempo foi realizado no dia 12
de Abril de 2014 na Escola Municipal Novo Tempo, Bairro Novo Tempo, Timotéo,
com o apoio de várias entidades. O evento contou com vários stands, dentre eles um de
reflexologia, Ajuste-se quiropraxia, saúde da mulher, farmácia na praça, oficina de
maquiagem, capacitação de diaristas, café cinematográfico dentre outros. A área
recreativa contou com brinquedoteca, oficina de balões, pintura no rosto, cama
elástica, pipoca e algodão doce, fundamentais para o sucesso do evento que teve
grande adesão das crianças e adolescentes da escola. Um dos objetivos era lançar o
projeto “Em Um Novo Tempo” com a parceria da rede América, projeto visto pela
comunidade como um meio de motivar crianças e adolescentes na prática do esporte,
trabalhando na inclusão sócio-cultural e promovendo o fim da ociosidade, essencial
para mantê-los longe das drogas e do tráfico. Conclusão: O projeto nasceu das
necessidades de uma comunidade carente, que precisa de intervenções pontuais para o
reforço de valores familiares, melhoria da autoestima, reinserção na sociedade, como
forma de melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes, aumentando a
segurança e principalmente o acesso aos direitos básicos.
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