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Introdução: O voluntariado é uma prática social em que um cidadão dedica parte de
seu tempo para o bem estar de seu próximo sem nenhuma remuneração e em benefício
da comunidade. Por meio do projeto de Extensão Empreender Social, os alunos do
Unileste tiveram a oportunidade de se dedicar a esta causa. O projeto foi concretizado
no dia 12 de abril de 2014, na Escola Municipal Novo Tempo, em Timóteo. Contou
com a parceria da Rede América, Aperam e outras instituições. Os alunos ajudaram na
divulgação do projeto “UM NOVO TEMPO”, com atividades que incluíram toda
comunidade. Objetivo: Divulgar o projeto UM NOVO TEMPO visando benefícios a
toda comunidade do bairro Novo Tempo/ Timóteo marcado pela carência e
marginalidade. Além disso, busca contribuir para o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários não só dos moradores do bairro mas também dos alunos e
fortalecer os laços de cidadania. Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa e
busca de parcerias e patrocínios para a efetivação do projeto. Os alunos foram
divididos em diversos grupos, cada qual responsável por uma atividade no dia do
evento, dentre as várias atividades realizadas pode-se citar: brinquedoteca, oficina de
balões, pintura no rosto, massagem nos pés, reflexologia, espaço beleza, espaço lazer,
demonstração de judô, LABPOT- com orientações sobre currículo e entrevista de
emprego, entre outras. Por meio destas atividades procurou-se a aproximação com a
comunidade do bairro Novo Tempo, mostrando-a que será acolhida e beneficiada pelo
projeto. Resultados: A realização do evento foi um sucesso. A comunidade ficou
satisfeita com todas as atividades, os alunos e colaboradores puderam colher os frutos
destes através da alegria dos moradores e do contentamento pela prática da cidadania e
amor ao próximo. O voluntariado no mundo atual é muito valorizado e pode ser algo
significativo para a carreira de qualquer profissional. Muitas empresas apreciam esta
atividade devido à experiência recebida e pela transformação que esta causa em quem
a desenvolve. O voluntário pode escolher uma atividade voltada a sua área
profissional, sendo uma forma de aprendizado e treinamento. Sendo assim o projeto
Empreender social foi um meio que possibilitou aos alunos desenvolver a
responsabilidade social e a habilidade em lidar com pessoas, características muito
importantes para um profissional de sucesso. Conclusão: O projeto possibilitou a
divulgação e consolidação da cultura do voluntariado e o fortalecimento da
solidariedade e da responsabilidade social.
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