FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
1- IDENTIFICAÇÃO: Atividade Complementar

2- TÍTULO DO PROJETO: AÇÃO SOLIDÁRIA

3- CURSOS E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS:
- INTERNOS: Cursos de Graduação da UNIUBE
- EXTERNOS: Diversos

4- COORDENADOR:
Professor(a) responsável: Stéfano Schwenck Borges Vale Vita
Curso: Engenharia da Computação
Telefone e/ou e-mail: stefanoborges@gmail.com

5- ÁREA DE CONHECIMENTO/ÁREA TEMÁTICA EM QUE SE DESENVOLVERÁ A PROPOSTA:
Promoção Humana

6- OBJETIVOS:

- Geral:
O projeto intitulado Ação Solidária trata-se de ações e doações propostas pelos alunos e/ou
colaboradores da UNIUBE/Campus Rondon em instituições de caridade, grupos assistenciais, etc. O
projeto busca incentivar a participação dos alunos dos cursos de Engenharias, Direito e
Administração da UNIUBE/Campus Rondon em uma atividade de ação comunitária.

- Específicos


Prover aos participantes e alunos do Projeto uma interação com os alunos da instituição;



Despertar nos alunos que participam do projeto a responsabilidade e a importância de ações
comunitárias;



Favorecer ações de fortalecimento emocional e social;



Registrar através de relatos de experiência, em eventos científicos, as atividades
desenvolvidas no Projeto Ação Solidária pelos acadêmicos;



Divulgar em Congressos, Simpósios, Seminários e Workshops o trabalho desenvolvido no
Projeto Ação Solidária.
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7- JUSTIFICATIVA
A Universidade de Uberaba tem como missão: “Promover o ensino e a geração de
conhecimento, formando o profissional compromissado com uma sociedade justa”. O PIAC tem como
objetivo estimular estudos independentes visando autonomia com trabalhos na área de formação e
junto à comunidade.
Dessa forma o projeto Ação Solidária diante do interesse crescente entre os alunos para
realizar atividades coerentes com o seu curso de formação, possibilita a elaboração de ações
voluntárias e doações de alimentos e outros na comunidade. Esse projeto pretende colocar juntos, os
alunos dos diferentes períodos e diferentes cursos de graduação, buscando aproximar a teoria da
prática, de forma interdisciplinar, possibilitando a aproximação social dos alunos de forma
cooperativa. Incentiva o contato do acadêmico com as demandas da população desde o início da
graduação.
Todos os anos, instituições como, creches, asilos, casas de apoio, entre outras instituições,
serão procuradas pelos acadêmicos para que possam de acordo com a necessidade institucional e a
capacitação teórico/prática de formação, elaborar uma proposta de intervenção que possa estimular a
melhoria de vida. Desta forma, essas ações buscam conciliar atividades de estudo, e formação do
aluno com demandas de nossa comunidade.

8- Público a que se destina
- Crianças, adolescentes, trabalhadores ou idosos, com seus familiares e comunidades.

9- DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA
O aluno que queira participar do projeto Ação Solidária deverá preencher uma ficha de
inscrição no PIAC, informando qual instituição irá participar, sendo que possamos ter mais de uma no
projeto. Após a inscrição dos acadêmicos, serão formados grupos de participantes, que deverão
procurar uma instituição de Uberlândia, que aceite a proposta aqui apresentada, de observação e
escuta da demanda, para então propor atividades que possam estimular a interação entre os jovens e
a demanda da instituição, utilizando para tal de várias estratégias e ferramentas com o objetivo de
intervenção de forma que possa estimular a melhoria de vida.
As atividades práticas deverão ser realizadas nas instituições no mínimo duas vezes pelo
grupo, onde irão promover atividades coerentes para a idade da demanda e doações diversas, que
deverão ser enviadas para a apreciação e aprovação do coordenador do projeto, antes de serem
levadas para às instituições. Nos dias que acontecerão as atividades práticas e doações será
passada uma lista de presença para avaliação da frequência para obtenção dos créditos, conforme
tabela de créditos do PIAC.
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A comunicação e o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos grupos com o
professor coordenador do projeto serão por e-mail ou, quando necessário tanto o coordenador quanto
o grupo participante poderão pedir uma orientação presencial, no PIAC, nos horários de plantão do
professor.
Os interessados em participar deste projeto deverão entrar em contato com o PIAC, pelo
telefone: 34 3292-5617 e e-mails: udi.piac.rondon@uniube.br e stefanoborges@gmail.com. Deverão
preencher o formulário de inscrição do projeto.
Os créditos finais só serão lançados como atividade complementar após a entrega do
formulário de inscrição e execução da atividade, no dia pré-estabelecido pelo professor coordenador
do Projeto, de acordo com o cronograma do PIAC.
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