
VOLUNTARIADO: A OTICA DOS EXTENSIONISTAS
UNILESTE

Betinna A. TASSIS (UnilesteMG); Elaine Cristina  TEIXEIRA (UnilesteMG); Roseane Gonçalves DOS

SANTOS (UnilesteMG); Miquéias Reis FERNANDES (UnilesteMG); Carla Cristina Dias

MARCELINA (UnilesteMG); Thamara Letícia de O MAZZOCO (UnilesteMG); Amanda Cassiana da

Silva MORAIS (UnilesteMG); Rejane Brasiliense Felipe NUNES (UnilesteMG); Wênia M. PRADO

(UnilesteMG); Lorena Bárbara SANTOS (UnilesteMG)

Introdução: O voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitário em
que toda a atividade desempenhada reverte a favor do serviço e do trabalho. É feito
sem recebimento de qualquer remuneração ou lucro. É uma atividade de prestígio,
visto que o voluntário ajuda quem precisa, contribuindo para um mundo mais justo e
mais solidário.Diversas organizações que se utilizam do trabalho voluntário de
milhares de pessoas, não só no Brasil como em todo o mundo. Alguns exemplos de
organizações internacionais são: Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras e o Serviço
Voluntário Internacional do Brasil. Objetivo: Objetivou-se ao exercício da prática do
voluntariado através do projeto de extensão Empreender Social motivando a
necessidade de aprofundar na interface conhecimento (teoria) e realidade social, por
meio de diversas atividades ,organizadas em prol do bem estar social,a prestar serviços
à comundidade,sejam de caráter religioso,cultural,político,emocional. Metodologia:
Esta prática se deu por meio de uma pesquisa bibliográfica e orientação prática na
elaboração e operacionalização de projetos sociais e eventos culturais, uma vez que os
discentes são iniciados no processo voluntário de promoção da cidadania.O Trabalho
voluntário tem se tornado um importante fator de crescimento das organizações não
governamentais,componentes do Terceiro setor. Resultados: O trabalho voluntário, ao
contrário do que pode parecer, é exercido de forma séria e, muitas vezes, necessita de
especialização e profissionalismo, já que empresas de toda sorte, como hospitais,
clínicas e/ou escolas, por exemplo, precisam do auxílio de profissionais formados em
várias áreas.Assim como produz novas idéias sobre comportamento social, o setor é
ativo e há preservação de antigas tradições e valores da cultura.O papel tradicional do
indivíduo voluntário prestando serviços de assistência continuará com uma importante
contribuição e uma saída para o compromisso pessoal. Esse papel, porém, deve ser
continuamente submetido à análise e redefinição para passar nos testes de relevância e
prioridade, motivado pelos valores de participação e solidariedade, doando seu tempo,
trabalho e talento, de maneira espontânea e não remunerada.Os alunos extensionistas
realizaram trabalho muito importante na comunidade como por exemplo: Casamento
Comunitario,Consultoria em empresas do terceiro Setor,campanha de arrecadação de
fraldas,alimentos e  a principal motivação do exercício voluntário é a satisfação do seu
executor, afinal ser voluntario é praticar um ato de cidadania, ato de amor ao próximo.
Há uma satisfação pessoal em poder servir,estar bem consigo mesmo beneficiando o
outro,dando de si,sem esperar nada em troca. Conclusão: Ao desempenhar uma tarefa
que o valorize, tanto socialmente quanto no ambiente acadêmico, o Voluntário
Universitário busca oportunidades para o melhor aproveitamento de suas
capacidades.O constante desafio de ampliar e desenvolver seus conhecimentos, e
receber apoio no trabalho que desempenha (capacitação, supervisão e avaliação
técnica)representa um grande contribuição ao acadêmico.
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