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Introdução: A instituição de ensino tem como prerrogativa a construção do
conhecimento em sintonia com a lapidação de talentos humanos, promovendo o
desenvolvimento econômico e intelectual no território onde está inserida.
 Os projetos de extensão universitária constituem processo educativo, cultural e
científico com inter-relação ensino, pesquisa e extensão.
Para viabilizar ações transformadoras na relação entre universidade e sociedade foi
instituído o programa Unileste  Cidadã, com leque de ações que busca promover uma
relação interativa entre o Centro Universitário, a comunidade acadêmica e a sociedade,
capitaneado pelo Projeto de Extensão Empreender Social.
 Objetivo: O projeto prevê a realização de evento sócio-cultura, promovendo
intervenção social através da parceria com outros projetos de extensão, apoiados pelos
poderes público e privados, e fomentando o voluntariado universitário. No decorrer do
ano várias ações de consultoria a entidades do 3ºsetor são incorporadas ao Empreender
Social. Metodologia: O Unileste-MG tem por missão promover a formação continuada
da pessoa humana por meio da educação superior, pautada em valores éticos, cristãos, 
na responsabilidade ambiental e na ação social. Os projetos de extensão promovem a
interface na comunidade verificando e atendendo demandas sociais.Os discentes
participam por adesão aos projetos, seguindo critérios de Edital, e envolvem-se em
todas as fases de execução, desde o planejamento até a realização da ação social.
São realizadas reuniões periódicas e pesquisas a referencias bibliográficas a respeito
das temáticas propostas.
 Resultados: É prerrogativa institucional formalizada no PDI – Plano de
Desenvolvimento Institucional, desenvolver ações de extensão que se realizem,
prioritariamente, por intermédio de atividades coerentes com as demandas e
necessidades da comunidade, mantendo sempre a interface com o ensino e a pesquisa. 
O projeto Empreender Social consolida ações de responsabilidade social e
voluntariado realizadas através de intervenções em entidades, campanhas sociais e
ambientais além de projetos de cidadania corporativa. 
A cidadania passa pelo sentimento de pertença de uma sociedade, pelo acesso aos bens
públicos, e também por igualdade de oportunidades.
No sentido de promover acesso à cultura, lazer e serviços sociais os extensionistas,
coordenados pela Profª Betinna Tassis, estarão realizando em 2012 o Dia V no Morada
do Vale, o Encontro das Famílias do Casamento Coletivo, o Seminário Empreender
Social e uma Manhã Abençoada.
 Para êxito nas ações são firmadas parcerias com o poder público, privado e Ong’s,
fortalecidos no objetivo de transformar muitas vidas.
 Conclusão: O papel do Unileste Cidadã cumpre-se na medida em que as pessoas são
atendidas pelas ações extensionistas e o conhecimento teórico pode ser aplicado no
desenvolvimento social, oportunizando talentos e conscientizando os alunos a respeito
da importancia do voluntariado, despertando o desejo de empreender a própria
cidadania.
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