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Objetivo: Estimular a criatividade e o espírito empreendedor, bem como promover o
crescimento, a melhoria e o desenvolvimento da Instituição. Atuar de forma prática,
ética e com responsabilidade social nos problemas enfrentados pelos diversos agentes
e atores sociais. Metodologia: Para desenvolvimento da disciplina LDE I, buscamos a
Associação de Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço (APIRVA). Criada
por voluntários, tem por objetivo congregar e assistir aos portadores de insuficiência
renal do Vale do Aço que fazem hemodiálise no Hospital Márcio Cunha, contribuindo
para que, juntamente com seus familiares tenham uma vida digna, oferecendo-lhes
uma forma de viver menos agressiva e sofrida. Através de visitas e levantamento de
dados podemos perceber que a APIRVA é uma instituição sem fins econômicos e
necessita de doações para continuar seu trabalho de apoio e assistência.  Resultados:
As principais necessidades da associação são cestas básicas, materiais para oficinas
artesanais e aquisição de carro para deslocamento dos acompanhantes dos pacientes.
Para que as principais necessidades fossem supridas foram elaborados ofícios para
captação de doações e distribuídos nas empresas da região. O projeto de captação de
recursos foi redigido e a associação foi cadastrada para receber cestas básicas nas
penas alternativas. Através do apoio da Assessoria de Comunicação do
UNILESTEMG, foi publicado em jornais a necessidade e importância do transporte
para a APIRVA. Foi realizada no UNILESTEMG a palestra “De insuficiente basta a
doença”, dirigida pela Psicóloga Simone Cristine Rocha Ribeiro, voluntária da
APIRVA, com objetivo de levar ao publico mais conhecimento sobre a doença renal e
divulgar a Associação. Foi planejada a participação da Associação no dia do
voluntariado, o “Dia V”, em Coronel Fabriciano. A Associação participará expondo os
artesanatos elaborados pelos pacientes e acompanhantes. Para isso, além das oficinas
que já são realizadas na APIRVA, os voluntários aprenderão a elaborar cartões, através
de uma aula dirigida pela Conceição, integrante do projeto GAMI do UNILESTEMG.
Neste dia ocorrerá também campanha de doação de órgãos. Conclusão: Pode-se
concluir pela importância e pertinência da APIRVA que, sem sombra de dúvida, é um
fator de participação da sociedade na vida de varias pessoas (doentes e familiares) e de
significativos avanços no processo de recuperação dos doentes renais. 
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