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Objetivo: Os Objetivos do Milênio tem como finalidade implantar os 08 jeitos de
mudar o mundo de maneira a conscientizar e socializar as pessoas, reduzindo índices
negativos de equidade social para a construção de uma cidadania melhor, sempre
buscando um engajamento de todos nas campanhas. Metodologia: A pesquisa foi feita
através de artigos científicos disponibilizados na internet e também através de livros. O
foco foi como implementar essas 08 mudanças, apresenta-las e explicar as vantagens
que irá trazer ao ambiente escolar e organizacional. Este programa nasceu no ano 2000
através de idéias criadas pela ONU, envolvendo 191 países, e tem como objetivo
aplicá-las por completo até 2015. O Seminário Empreender Social será apresentado
pelos autores extensionistas com foco na importância dos objetivos do milênio e quais
são os jeitos de mudar o mundo, pensando globalmente, e agindo localmente.
Resultados: Com o Seminário Empreender Social busca-se demonstrar a solidariedade
e a responsabilidade social das pessoas em prol de uma sociedade melhor. São
analisadas deficiências globais dentro do contexto da cidadania destacando pontos de
déficit social e indicando uma melhor forma para combatê-los. Os objetivos do milênio
propostos como meta são: acabar com a fome e a miséria, educação básica de
qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir a
mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a Aids a malária e
outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, todo mundo
trabalhando pelo desenvolvimento. No ambiente escolar busca-se conscientizar os
estudantes, através de panfletos e murais, a importância da reeducação alimentar,
relatando a realidade da cidadania e as vantagens da qualificação profissional. Já no
ambiente empresarial, demonstrar para os colaboradores, por meio de palestras e
oficinas, a importância das ações voluntárias tanto para o meio organizacional quanto
social. Conclusão: Os grandes problemas mundiais acontecem bem próximos de nós,
com mudanças de atitudes em nossa escola ou empresa, melhoramos nossa
comunidade, rua, cidade ou país. Estes 08 objetivos, se alcançados, proporcionarão a
qualidade de vida das pessoas que nos rodeiam. É necessário acreditar que juntos
podemos muito mais, basta começar!
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