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Introdução: A Lei nº 9.608/98 caracteriza como trabalho voluntário a atividade não
remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a
instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais,
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive de
mutualidade. 
O voluntário é como ator social e agente de transformação, que presta serviços não
remunerados em benefício da comunidade; doando seu tempo e conhecimentos, realiza
um trabalho solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo ou de uma causa,
como às suas próprias motivações pessoais, sejam estas de caráter religioso, cultural,
filosófico, político, emocional. Objetivo: No meio acadêmico também há programas e
núcleos de voluntariado para que os universitários possam contribuir para o
empreendedorismo social. O voluntariado tem como objetivo aproximar os estudantes
da realidade do país e promover o conhecimento na sociedade, contribuindo para um
mundo mais justo. Metodologia: Por meio de pesquisa em referenciais em livros e na
internet a respeito do tema proposto, os autores acima citados investigaram a temática
do voluntariado nas universidades, assim como, também nas instituições, empresas,
igrejas e etc. Onde procurou-se deixar claro o benefício tanto para a sociedade como
para as pessoas voluntárias.Este foium processo desencadeado a partir das atividades
práticas de extensão e pesquisa participante.
 Resultados: Ao analisar os motivos que mobilizam em direção ao trabalho voluntário,
descobrem-se, entre outros, componentes fundamentais: o de cunho pessoal, a doação
de tempo e esforço como resposta a uma inquietação interior que é levada à prática, e o
social, a tomada de consciência dos problemas ao se enfrentar com a realidade, o que
leva à luta por um ideal ou ao comprometimento com uma causa. 
Os Grupos de Universitários Voluntários  de extensão universitária no Geral, procuram
 dedicar tempo para levar palavras de conforto, organizar campanhas de arrecadação de
alimentos, agasalhos, brinquedos, visitas a hospitais, asilos, creches e orfanatos da
cidade e projetos de interesses sociais e empresarias. Contam com a participação dos
acadêmicos inscritos como colaboradores para criação e incentivo de campanhas de
arrecadação de alimentos, agasalhos e brinquedos, junto à Universidade e comunidade
local. Com o convívio dinâmico, a interação social e cultural entre as pessoas
proporcionará uma maior aproximação .

 Conclusão: O voluntariado significa muito mais que a realização de ações sociais, é a
troca de experiências e um grande passo para a transformação da nossa sociedade.. “O
voluntário tem consciência de que o seu trabalho está fazendo a diferença e
fortalecendo os valores de sociedade e solidariedade”.

Palavras-chave: Empreender social. Consultoria. Voluntário. 

Agências de fomento: UnilesteMG

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


