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Introdução: A preocupação com o meio ambiente ultrapassa as raias do ambiente
social e apresenta um cenário que induz ao pensamento socialmente responsável.
O projeto de extensão Empreender Social do Unileste levou alunos envolvidos à
execução prática de ações que contemplam os objetivos do Milênio propostos pela
ONU- Organização das Nações Unidas e retomados em junho de 2012 na Conferência
das Nações Unidas em Desenvolvimento Sustentável – Rio+20, onde representantes da
sociedade, especialistas, ONG’s, com pensamento e preocupação com o futuro
coletivo, discutiram soluções socioambientais. Objetivo: Conscientizar os docentes e
discentes do meio acadêmico sobre a prática de sustentabilidade em nosso meio,
desenvolvendo idéias para a melhoria da qualidade de vida de todos, tecendo parcerias,
desenvolvendo tecnologias e estudos embasados na preocupação com a melhoria da
condição de vida presente e futura no planeta. Metodologia: Através de pesquisa em
referenciais em livros e na internet a respeito do tema proposto, os autores acima
citados investigaram a temática da consciência ambiental, sustentabilidade, termos
utilizados para emergir um pensamento responsável nos indivíduos, despertando para a
sustentabilidade como necessidade de sobrevivência da humanidade. Resultados:
Desenvolver a capacidade intelectual e moral dos discentes, e também se preocupar em
desenvolver a consciência social de cada um, com o pensamento sobre o coletivo,
sobre respeitar não somente as pessoas, mas também o planeta em que se vive, a
inserção deste tema para discussão em meio as atividades dos alunos, fez com que
estas e várias outras ações contribuíssem para o sucesso do projeto de extensão
Empreender Social e para mudar o comportamento e motivar ainda mais a consciência
e a reeducação na comunidade acadêmica. 
A má utilização dos recursos, a banalização da responsabilidade ecológica, aumenta a
cada dia, a preocupação de órgãos responsáveis e preocupados com o futuro do
planeta.
Ser responsável significa ter consciência dos atos e suas conseqüências.

Querem os discentes, chamar a atenção e espalhar para outras universidades em todo
Brasil e no mundo a semente que pode reciclar o futuro: responsabilidade social e
ambiental.
Com a conscientização de toda comunidade acadêmica, sobre o consumo desenfreado
das classes, a contribuição de cada participante com ações práticas sustentáveis em pró
do meio ambiente, instigando a reflexão em cada aluno para buscar alternativas aos
desafios para um meio ambiente mais sustentável. Conclusão: Com a mudança de
hábito e a reciclagem do comportamento de cada indivíduo, desenvolveu a consciência
em cada um de ser agente modificador e ativista, para melhoria da qualidade de vida
no planeta, e que cuidar do planeta é preservar o seu futuro e o futuro das próximas
gerações.
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