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Introdução: A Disciplina de Responsabilidade Social desenvolvida em laboratório tem
por objetivo colocar na prática todo potencial teórico adquirido ao longo dos semestres
pelos alunos do curso de Administração Empreendedora do Unileste- MG. Visando
assessorar as atividades do terceiro setor, a equipe denominada Super Amigos
desenvolve um projeto de apoio a Associação dos Catadores situada na cidade de
Coronel Fabriciano, no Vale do Aço-MG, composta atualmente por 12 associados,
fundada no ano de 2006, através  da coleta dos materiais descartados pela população,
retiram  o sustento de suas famílias selecionando e vendendo materiais advindos do
lixo. Objetivo: O projeto tem por objetivo orientar a sociedade quanto à importância e
consequências ambientais da separação correta do lixo. Desenvolvendo ferramentas de
gestão e padronizações de trabalho dos associados que favoreçam a potencialização
dos resultados, capacitações e estabelecendo parcerias públicas privadas. Metodologia:
Para a viabilização de uma estrutura administrativa no local, é necessário a realizações
de visitas, investigação em referências bibliográficas, levantamento dos procedimentos
operacionais já adotados e produzir conhecimento através de treinamentos e
apresentação de projetos já realizados como cases sucesso por parte de outras
associações do mesmo ramo. Resultados: As atividades desenvolvidas tiveram por
finalidade trazer o equilíbrio entre o meio ambiente que vivemos e o social das pessoas
envolvidas no processo de coleta, haja vista que nesta sociedade de repentinas
mudanças e com processos cada vez mais complexos surge a necessidade de
desenvolver essa parcela da sociedade que em sua maioria não tem acesso às
informações provenientes do seu meio. 
Permite-se criar meios que asseguram praticas sociais sustentáveis  através da
conscientização tanto das pessoas que fazem o descarte seletivo dos materiais quanto
dos catadores que realizam a coleta, sendo imprescindível a sensibilização por parte da
sociedade. 
Buscou-se também desenvolver a capacidade intelectual por parte dos estudantes
colocando em prática os assuntos discutidos em sala de aula trazendo uma vivência
benéfica ao futuro profissional dos mesmos. 
Evidencia-se a necessidade de conscientização da sociedade principalmente do meio
acadêmico através de medidas socioeducativas desenvolvidas no campus da faculdade,
fortalecendo dinâmicas de transdisciplinaridade como a realizada entre os cursos de
administração, contabilidade e psicologia (Núcleo de Atendimento Psicológico-NAP),
do Unileste.
A priori, buscou-se desenvolver sustentabilidade ambiental e desenvolvimento social
dos envolvidos, promovendo ambiente interno mais participativo e incutindo
formalização quanto aos procedimentos de trabalho e atualização da documentação.
Conclusão: A inserção de projetos dessa natureza permite a integração do que os
alunos aprendem em sala de aula com o ambiente externo, podendo, além de contribuir
no aprendizado trazer experiências e contribuir na criação de uma sociedade mais
sustentável com o seu meio e desenvolver a prática da  responsabilidade.
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