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Introdução: O Projeto de extensão Empreender Social, e o Laboratório de
Responsabilidade Social, do curso de Administração do Unileste/MG, desenvolve
práticas de integração intelecto teórica com aplicação real, estimulando nos discentes
conscientização a respeito das necessidades e carências sociais que abrangem a região
do Vale do Aço. As equipes do projeto se dividem e traçam uma linha de apoio que
visa atender por meio de consultoria aos diversos setores de uma empresa ou entidade
voltadas ao terceiro setor. A equipe denominada SUPER AMIGOS, desenvolveu um
projeto de consultoria apoiando a campanha de doação de sangue da prefeitura
municipal de Timóteo. Objetivo: O principal objetivo ao apoiar uma campanha de
doação sanguínea, é salvar vidas humanas.
Divulgando e sensibilizando a sociedade a respeito desta realidade que atinge a todos
os cidadãos, ampliando o número de doadores, informando sobre a necessidade da
implantação do Hemonúcleo nesta região.
 Metodologia: Realizaram-se pesquisas junto à internet, reuniões de brainstorming e
levantamentos junto a órgãos como Hemominas, Hospital Márcio Cunha, Secretaria de
Saúde dos Municípios do Vale do Aço, relatos de pessoas que precisam e ou
precisaram de recebimento de sangue. 
O projeto de mobilização social recebeu o nome de DOE VIDA EM VIDA, onde os
alunos auxiliaram no desenvolvimento de folders, mídias audiovisuais, internet, redes
sociais, divulgação no campus do Unileste e comunidades adjacentes.e realização da
campanha de doação de sangue que se realizou no dia 12 de abril na cidade de Timóteo
– MG, juntamente com a Fundação Resultados: Visando contribuir para a
conscientização e a responsabilidade social, buscando a melhoria da qualidade de vida
e de condições de atendimento às questões de saúde de quem necessita desta
intervenção, informando sobre importância e da simplicidade de que com apenas um
gesto simples poder salvar várias vidas, pois cada doação tem capacidade de atender a
até 04 pessoas receptoras. Partindo do pressuposto de que saúde é direito de todos e
dever do estado, conforme Constituição Federal de 1988 no título destinado à ordem
social, tendo como um dos objetivos o bem estar social. Nessa perspectiva, a
Constituição Federal, no seu Art. 6º, estabelece como um dos direitos sociais
fundamentais a saúde, desenvolvemos parceria junto à Fundação Hemominas, órgão
personalidade jurídica de direito público vinculado à secretaria de estado da saúde de
Minas Gerais, responsável pela captação e coleta sanguínea e produtos hemoderivados.
Para realização da campanha de doação e coleta de sangue, juntamente com a
Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Timóteo, realizou-se a campanha para
abastecimento do banco sanguíneo do Instituto Hemominas, onde houve ampla
participação da população como doadores, reputando positivamente o resultado de
todas as ações desenvolvidas. Conclusão: Inferi-se que ações deste cunho disseminam
e ampliam o conceito de doação, desenvolvendo responsabilidade e consciência sobre
a importância de ser doador e de se ter uma unidade do Hemominas no Vale do Aço,
propiciando um número maior de doadores, aumentando a chances e qualidade de vida
dos que precisam.
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