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Introdução: Com o objeto de cumprir o compromisso acadêmico da disciplina
Laboratório de Responsabilidade Social do curso de Administração do Unileste foi
criada a Fundação Social Maverick, sabedora dos grandes impactos causados na
sociedade pelo uso de drogas e com grande aumento dos problemas sociais
relacionados com o assunto, percebeu-se a necessidade de apoiar a Associação Clínica
de Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras – Clirec / fundada em 1989, localizada
na Rua dos Planetas, s/n°, bairro Petrópolis, Timóteo – MG, auxiliando a Clínica para
melhoria do desenvolvimento de suas atividades, de forma dinâmica, comprometida e
praticando o ato de Responsabilidade Social. Objetivo: Contribuir para o
desenvolvimento social e cultural da Associação Clínica de Recuperação de
Toxicômanos e Alcoólatras – Clirec, por meio de ações éticas com excelência na
gestão e foco nos resultados, colaborando com a recuperação e reinserção do
dependente químico e o alcoolista na sociedade. Metodologia: A partir de entrevista
com o gestor da entidade foi diagnosticada a necessidade de intervenção tomando por
base o compromisso em contribuir com a recuperação dos internos, buscando palestras
motivacionais, aplicação de testes vocacionais por profissionais da área de psicologia
que nortearão quais as áreas de maior interesse profissional entre os internos.
Posteriormente serão elaborados cursos de capacitação direcionados às áreas de
interesse dos internos, além de possibilitar aos mesmos a oportunidade de se
aprimorarem para o mercado de trabalho. Para divulgação, propõe-se a revitalização
no site da entidade, dando à clínica maior visibilidade perante o seu público-alvo.
Resultados: Durante as atividades, agregaram-se parceiros para contribuir nas
intervenções. No primeiro momento, foi proposta a palestra com o tema “Reinserção
no Mercado de Trabalho”, uma forma de motivar os internos para um melhor
aproveitamento do tratamento.
Pensando nisso, estabeleceram-se duas importantes parcerias com o curso de
Psicologia do Unileste e com a Fiemg. O curso de Psicologia, por meio do Núcleo de
Atividades Práticas em Psicologia (Napp), realizou encontros semanais na instituição,
onde, após aplicados testes vocacionais, nortearão quais são as áreas de maior interesse
profissional entre os internos. 
Outra demanda identificada, refere-se à necessidade de ampliar as formas de
divulgação da entidade. Para isso, o site da instituição www.clirec.com.br.  passará por
uma revitalização, após uma parceria com o egresso do curso de Sistemas de
Informação, Felipe dos Reis Gomes que, além de atualizá-lo, capacitará um
colaborador da Instituição que ficará responsável pela manutenção periódica da
página.
O objetivo de nossas ações foi contribuir para o desenvolvimento e ampliação dos
serviços ofertados pela Clirec, contribuindo cada vez mais para a recuperação das
pessoas que necessitam de apoio.
 Conclusão: Efetivadas as reuniões e parcerias para criação, desenvolvimento e
implantação do projeto o objetivo da Fundação Social Maverick foi alcançado onde
tiveram resultados positivos no seu compromisso com a Responsabilidade Social,

13ª Semana de Iniciação Científica e 4ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011



focado na melhoria da vida profissional e reinserção ao mercado de trabalho dos
internos da clínica de recuperação Clirec.
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