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Introdução: Novas demandas e maior pressão por transparência nos negócios forçam
empresas a adotar uma postura mais responsável em suas ações. Transformações
socioeconômicas afetam profundamente o comportamento de empresas acostumadas à
pura e exclusiva maximização do lucro. Se por um lado o setor privado tem mais lugar
de destaque na criação de riqueza, por outro, é bem sabido que com grande poder, vem
grande responsabilidade. Em função da capacidade criativa existente, e recursos
financeiros e humanos disponíveis, empresas têm uma intrínseca responsabilidade
social. Os discentes do curso de Administração do Unileste, comprometidos com essa
postura, constituíram a empresa fictícia Fundação Maverick. Objetivo: Colaborar para
a inclusão de cidadãos, construindo uma sociedade mais justa através do projeto social
proposto na Clirec, onde promoveram-se a perspectiva da inclusão no mercado e a
divulgação da entidade. Metodologia: A comunicação faz parte do nosso cotidiano, o
mesmo acontece com os projetos sociais, se não expressarmos os resultados, os outros
julgarão que não existem. E importante que as organizações sociais divulguem as suas
ações com vista ao propósito que e o de contribuir para a transformação social.
Portanto, suas atividades são de interesse público podendo impactar diretamente na
vida de sua sociedade. Para aprofundar conhecimentos a respeito do tema,
realizaram-se pesquisas bibliográficas e atividades de campo. O curso de Psicologia,
por meio do Núcleo de Atividades Práticas em Psicologia (Napp), realizou encontros
semanais na instituição propiciando a orientação vocacional. Resultados: Percebeu-se a
carência de uma orientação vocacional dos internos, uma vez que ao final do
tratamento em dependência química encontravam-se cheios de dúvidas.
Tendo como ferramenta o uso de testes vocacionais, pode-se ajudar a conhecer
habilidades e gostos dos , dos internos.A orientação vocacional deve se basear em
autoconhecimento, conhecimento dos próprios valores, interesses, perfil e habilidades.
Outro item é o conhecimento da realidade profissional, do esquema de organização das
ocupações e do mundo de trabalho. Há respostas diferentes em lugares e contextos
distintos, os resultados podem mascarar as pessoas, generalizando seus
comportamentos, podem quantificar, dar uma tendência, podendo ser uma excelente
ferramenta para uma boa escolha profissional.Ao aprender o sujeito acrescenta aos
conhecimentos que possui novos conhecimentos, fazendo ligações àquelas já
existentes. Há possibilidade de adquirir uma estrutura cognitiva clara, estável e
organizada de forma adequada, tendo a vantagem de poder consolidar conhecimentos
novos, complementares e relacionados de alguma forma. Cabe aos educadores
proporcionar interações que despertem no educando motivação para interação com o
objeto do conhecimento. Daí a necessidade e a importância de profissionais habilitados
e qualificados para identificar e tratar comportamentos dos internos. Conclusão: A
oportunidade de prestar consultoria na área de responsabilidade social ajudando os
dependentes na reinserção no mercado de trabalho possibilitou a ampliar a percepção
das necessidades da sociedade como um todo, e principalmente em se tratando da
epidemia que é o uso das drogas em todas as camadas sociais.
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