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Introdução: Os autores extensionistas no projeto Empreender Social, do curso de
Administração do Unileste, investigaram ações de voluntariado para a promoção do
bem estar social, como estratégia para compreender metodológica e cientificamente as
intervenções necessárias à execução do projeto.Voluntariado é toda ação que uma
pessoa faz sem fim lucrativo, onde dedica seu tempo, esforço, e lealdade com objetivo
de ajudar ao próximo. No dia doze de abril de 2014, foi realizado o lançamento da
campanha “Um Novo Tempo” na Comunidade Novo Tempo, em Timóteo-MG, em
parceria com a Rede América Brasil e o Unileste. Objetivo: O lançamento foi realizado
na escola do bairro Um Novo Tempo, proporcionando um dia diferente com cortes de
cabelo e oficinas de maquiagem, o qual norteou a divulgação do projeto Fundo
Comunidade em Rede, que visa atender através de ativos as famílias da comunidade,
prioritariamente beneficiários do Programa Bolsa Família. Metodologia: Para
divulga-lo, lançou-se o projeto na escola municipal da comunidade em evento
sociocultural planejado e operacionalizado pelos extensionistas, as entidades
integrantes da Rede América foram aliadas neste processo, permitindo uma integração
da comunidade local.  
Os autores supracitados atuaram na formalização de parcerias através de contatos
telefônicos e e-mails realizados com as empresas Senac, Embelleze e Anaconda para a
realização do espaço de beleza disponibilizado no evento.
 Resultados: A comunidade destaca-se pelas vulnerabilidades sociais e econômicas,
além dos vínculos familiares mau estruturados. Diante desse contexto, o projeto
buscou atuar nessas fraquezas para torná-las fortalezas futuramente, através de cursos
de capacitação profissional. Para divulgar as ações disponíveis, a comunidade através
do projeto do “Fundo Comunidade em Rede” realizou o lançamento da campanha “Um
Novo Tempo”, onde os alunos do Unileste em parcerias com algumas empresas da
região do Vale do Ação organizaram o Espaço Beleza. Foram realizados contatos com
a Embeleze, Senac e Anaconda Cosméticos, que disponibilizaram oficinas de
maquiagem e corte de cabelo gratuito, no decorrer do evento, atendendo a toda a
comunidade do Novo Tempo. O evento contou diversas atrações culturais, esportivas,
musicais, brincadeiras de criança, artesanatos locais, paletas da pastoral da família, de
saúde, cinema, teatro de fantoche, entre outras atrações com o intuito de valorizar a
comunidade local e proporcionar um dia diferente na vida daquelas pessoas.
Conclusão: Os voluntários dedicam parte do seu tempo à causa buscando melhoria da
qualidade de vida, sabe-se que esse trabalho é fundamental à sociedade, por ajudar a
promover a autoestima através da beleza e bem estar, nas pessoas da comunidade
Novo Tempo. 
Contudo, conclui-se que o lançamento foi bem sucedido.
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