Relatório das Atividades - 2018

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Equipe Organizadora

Professores
Alexandre Gaspary Haupt – Coordenador graduação
Leandro José Cassol – Coordenador graduação
Rossana Muraro Bordin Graebin - Professora
Taciano Ares Rodolfo – Coordenador graduação
Vandersilvio da Silva – Professor
Édison Pereira Dachi - Professor

Funcionários
Eliane kiss de Souza – Núcleo de Apoio Psicopedagógico
Layane Oliveira da Silva - Núcleo de Apoio Psicopedagógico
José Carlos Iolandes – Técnico Coordenação
Gilmara Freitas Gomes – Bibliotecária
Loiva Terezinha Oliveira da Rosa – Técnico administrativo

2019

INTRODUÇÃO

Visando cumprir a missão institucional, a Faculdade de Tecnologia SENAI investe
em ações voltadas para as necessidades da realidade social do contexto ao qual faz
parte e para o exercício de cidadania. Mantendo o foco no fortalecimento do papel
socialmente responsável de sua comunidade acadêmica, a IES busca constantemente o
estímulo e a integração da gestão de negócios com a preservação do meio ambiente,
conscientização diante dos benefícios econômicos e ambientais das ações sustentáveis
e o desenvolvimento de valores de cooperação e solidariedade, em busca de um mundo
mais acolhedor das necessidades básicas da população.

Atividades desenvolvidas em 2018

No ano de 2018 a Faculdade Senai recebeu, mais uma vez o selo de instituição
socialmente responsável para o biênio (2018 – 2019). O selo é fornecido pela ABMES –
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior que avalia relatórios de
atividades de responsabilidade social realizadas pela instituição.

No ano de 2019 a faculdade promoveu as seguintes ações junto à comunidade
acadêmica e sociedade:
 CAMPANHA DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS
 CAMPANHA DA TAMPINHA LEGAL
 CAMPANHA DO AGASALHO
 CAMPANHA KIT DE HIGIENE
 CAMPANHA DO NATAL
 SEMANA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 2018

1) CAMPANHA DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS
A campanha de doação de alimentos ocorreu em 3 etapas ao longo de 2018.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS - ETAPA 1
Observa-se que as ações feitas pela instituição em mobilizar os candidatos que
pretendem cursar o Ensino Superior, a cada etapa, têm obtido mais sucesso,
conseguindo arrecadar mais doações. Essas atitudes, por mais simples que sejam,
contribuem de forma concreta na luta contra a fome no Brasil. Erradicar a miséria é
um compromisso de cada cidadão.
A responsabilidade social é um compromisso de todos, o futuro promissor de uma
sociedade mais justa e solidária está nas mãos de cada um. Essa responsabilidade
recíproca depende de atos de bondade, da participação generosa de cada um, como
por exemplo: o inscrito para o vestibular. Praticante que demonstra sentimento de
amor, de compaixão com os necessitados, cooperando com a campanha voltada ao
próximo. Na campanha permanente de arrecadação de alimentos na inscrição do
vestibular para o primeiro semestre de 2018, dos cursos da graduação (Análise de
Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Sistemas de Telecomunicações,
Redes de Computadores e Sistemas Embarcados), foram arrecadados:
 38 quilos de arroz (unidades de 1kg)
 19 kg de feijão (unidades de 1kg)
 1 kg de açúcar
 1 kg de farinha
 12 litros de leite (12 caixas)

No dia 12/03/2018 os alimentos dessa campanha foram doados
ao Banco de Alimentos - Porto Alegre –RS, av. Francisco Silveira
Bitencourt, 1928. Bairro Sarandi. Telefone 51- 30268020. Site:
www:bancodealimentos.org.br
Sob a responsabilidade de Gilmar Ximenes da Luz, os alimentos foram retirados
da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre e serão distribuídos às famílias que

necessitam da doação.

A Psicopedagoga Eliane Kiss de Souza acompanhou a

entrega dos alimentos realizada ao Banco de Alimentos, conforme fotos que seguem.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS - ETAPA 2
Na campanha permanente de arrecadação de alimentos, na 2ª etapa, inscrições
durante o primeiro semestre de 2018/1 foram arrecadados:
 28 quilos de arroz (unidades de 1kg)
 14 kg de feijão (unidades de 1kg)
 1 pacote de massa
 10 litros de leite (12 caixas)

No dia 20/06/2018 os alimentos dessa campanha foram doados
ao Banco de Alimentos - Porto Alegre –RS, av. Francisco Silveira
Bitencourt, 1928. Bairro Sarandi. Telefone 51- 30268020. Site:
www:bancodealimentos.org.br
Sob a responsabilidade de Gilmar Ximenes da Luz, os alimentos foram retirados
da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre e serão distribuídos às famílias que
necessitam da doação.

A Psicopedagoga Eliane Kiss de Souza acompanhou a

entrega dos alimentos realizada ao Banco de Alimentos, conforme fotos abaixo.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS - ETAPA 3

Estamos na terceira etapa da campanha de arrecadação de alimentos, com
doação dos candidatos que prestam vestibular, ingressantes dos cursos do Ensino
Superior. Erradicar a miséria é um compromisso de cada cidadão, por mais simples
que sejam as ações, como a doação de um kg de alimento não perecível na inscrição
do vestibular. Desta forma, tanto unidade operacional como futuro acadêmico, estão
contribuindo de forma concreta com a sua responsabilidade social.
Os seres humanos organizam a estrutura social do contexto de seu convívio,
somente eles podem perpetuá-la ou mudá-la. A mudança depende de ações
conscientes, fruto do compromisso social de cada um. Desejamos mudanças, mas
elas só acontecem se cada indivíduo está disposto a ser um agente de mudança, com
corresponsabilidade social ativa, em prol de um mundo mais humano, com
colaboração generosa em favor do bem comum.
Nesta

terceira

etapa

de

campanha

permanente de arrecadação de alimentos na
inscrição do vestibular, no segundo semestre
de 2018, foram arrecadados:
 14 kg de arroz (unidades de 1kg);
 18,5 kg de feijão (unidades de 1kg);
 1,5 kg de massa;
 1 kg de farinha;
 6 litros de leite (6 caixas).

O funcionário Paulo Cesar da Conceição Sisti acompanhou a entrega dos
alimentos realizada ao Banco de Alimentos, conforme fotos que seguem.

A retirada dos alimentos da Faculdade de Tecnologia SENAI
Porto Alegre foi realizada no dia 10/10/2018, com orientações de
Gilmar Ximenes da Luz, representante do Banco de Alimentos Porto Alegre –RS, av. Francisco Silveira Bitencourt, 1928. Bairro
Sarandi. Telefone 51- 30268020. Site: www:bancodealimentos.org.br

2)

CAMPANHA DA TAMPINHA LEGAL

Na

Semana

da

Responsabilidade

Social foram disponibilizadas na recepção
da unidade várias caixas para a coleta de
tampinhas, livros e brinquedos. Já, o
cadastro no Banco de Sangue Virtual foi
realizado no final da palestra de abertura
da Semana da Responsabilidade Social.
Durante a semana, nas salas de aula os professores oportunizaram um tempo da aula
para os alunos conhecerem e participarem da Campanha do Clica Alimentos e da
Nota Fiscal Gaúcha.
A

meta

estabelecida

antes

da

palestra

de

abertura

da

Semana

de

Responsabilidade Social era de três mil tampinhas, com cerca de três por alunos.
Entretanto, arrecadamos em torno de sete mil tampinhas em uma semana. Com base
na participação, a Faculdade SENAI de Tecnologia tornou-se um ponto de coleta do
Projeto “Tampinha Legal”, recebendo do programa três coletores e destinando a
coleta para o Centro de Reabilitação de Porto Alegre (CEREPAL). Firmando, assim, o
seu papel educativo e de responsabilidade social, mediante a conscientização dos
alunos para participarem de campanhas em prol da educação socioambiental e de
saúde, como o da Campanha da Tampinha Legal, o maior programa de iniciativa da
indústria de transformação do plástico da América Latina, lançado em 2016, na 2º
Congresso Brasileiro do Plástico (CBP).

Os professores foram orientados a elaborarem situações de aprendizagem com a
temática “Educação Socioambiental: material plástico, destino adequado dos
resíduos, de forma alegre e interativa na unidade Fatec”.

3) CAMPANHA DO AGASALHO

A campanha do agasalho foi realizada concomitante a campanha dos kits de
higiene. No dia 31/07/2018 ocorreu a entrega de roupas e kits de higiene contendo
07 sabonetes em cada kit. As doações de agasalhos e kits de higiene foram feitas
para:

Local: Asilo Gustavo Nordlund;
Data: 31/07/2018 – tarde;
Endereço: Rua 19 de Fevereiro, 426 – Porto Alegre – RS;
Fone: (51) 3387-2158 / 3386-1125;
Colaboradores que foram entregar: Eliane Kiss de Souza, Layane Oliveira da
Silva, Marco Antônio Cogo, Rosano Daniel Nunes.

4) CAMPANHA KIT DE HIGIENE
O projeto Social teve como objetivo a Conscientização da valorização do idoso,
das crianças e adolescentes. Além disso, foram objetivos específicos do projeto:
•

Oportunizar momentos de reflexão sobre formação de opinião sobre o Lar

de Idosos e de crianças/adolescentes.
•

Arrecadar doações de roupas, calçados e kit higiene

para serem

distribuídos em lar de idosos e crianças/adolescentes.

A sensibilização para o cuidado com o idoso faz parte do compromisso éticopolítico do Serviço Social, sob esta perspectiva justificamos a campanha para
arrecadação de produtos para confecção de kits presentes ao idoso, com a doação
mediante visitas dos alunos a um Lar do Idoso. Com isso, reafirmamos o
compromisso pela consolidação e ampliação da cidadania plena, por meio da
conscientização de uma formação profissional não discriminatória. Visto que, as
unidades

(Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre,CFP SENAI Porto

Alegre,CFP SENAI Artes Gráficas Henrique D'avila Bertaso eCFP SENAI Artes
Gráficas Moda e Design) ofertam cursos com a habilitação em tecnólogo, em técnicos
e em aprendizagem Industrial básica.

A campanha foi realizada mediante gincana que faz parte do evento Festa Julina,
a ser realizada no dia 04/07/2018. Participarão do evento contou com 10 turmas de
alunos, sendo 9 turmas de Cursos da Aprendizagem Industrial Básica e uma do curso
Técnico.

RESULTADOS

Foram arrecadados 1480 peças de roupas, 67 pares de calçados

e 836

sabonetes de diversos tipos. Coma quantidade de sabonetes foram montados 100 kits
com sete sabonetes e 68 kist com dois sabonetes.

No Lar de Idosos Gustavo Nordlund, na rua Dezenove de Fevereiro, 426,Rubem
Berta-Porto Alegre-RS, telefone:51-3387-2158, foram doados 820 peças de roupas,
25 pares de calçados e 100 kit sabonetes.

No Lar Meu Refúgio, em Sapucaia do Sul, com atendimento para crianças e
adolescentes, foram doadas 660 peças de roupas, 32 pares de calçados e 68 kits
sabonetes.

5) CAMPANHA DO NATAL
Em parceria com o Conselho Municipal de Juventude, a Faculdade de Tecnologia
SENAI de Porto Alegre e os Centros de Formação Profissional SENAI Porto Alegre,
SENAI Artes Gráficas Henrique D’Ávila Bertaso e SENAI Moda e Design participaram
da Campanha Natal Solidário 2018. No ponto de coleta Fatec foi realizada a coleta de
brinquedos.
No dia 15/12/2018 o Conselho Municipal da Juventude distribui os brinquedos e
demais materiais arrecadados na Travessa Coronel Rego - Paternon. Apesar do
público que compareceu na data, sobraram muitos brinquedos, os quais serão
distribuídos em uma creche comunitária.
Não há palavras que consigam expressar o sentimento de gratidão a todos os
participantes da campanha!!!!!

6) SEMANA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 2018

A Semana da responsabilidade Social do Ensino Superior Particular em sua 14ª
edição ocorreu na Faculdade SENAI de 17 a 22 de setembro de 2018.
Neste ano, na 14ª edição, como atividade de abertura da semana, foi realizada a
palestra “Reunião de Conscientização sobre o Voluntariado Organizado”, em parceria
com a Ong Parceiros Voluntários, no dia 17/09/2018. A palestra foi ministrada pela
Silveth Lima, voluntaria da Ong Parceiros Voluntários, e Luana Moraes, voluntária da
ONU. A palestrante Silveth enfatizou a importância da participação do cidadão em
programas de voluntariado nas inúmeras organizações e instituições de caridade da
sociedade. O evento envolveu cerca de 100 alunos e seis instrutores dos Cursos
Técnicos e de Aprendizagem Industrial, no turno da tarde, e 160 alunos e sete
professores dos cursos do Ensino Superior e Curso Técnico, no turno da noite.

Além da palestra, foi feito a Dinâmica do Coração com objetivo de sensibilizar dos
discentes quanto à participação nas campanhas organizadas pela Faculdade, como:
Tampinha Legal; Doe um Brinquedo; Doe um Livro/ usado; participação / Nota Fiscal
Gaúcha; participação/o projeto Clique Alimento; e seja um doador de sangue e salve
vidas fazendo seu cadastro no Banco Virtual de Doador de Sangue.
Após a palestra foi enviado email, por parte da Coordenação do Ensino Superior,
aos funcionários da unidade que não puderam participar da palestra. Neste email, foi
repassado um resumo da palestra, fotos e os links para maior informação sobre os
programas Tampinha Legal, Nota Fiscal Gaúcha, Clique Alimentos e Banco Virtual de
Doação de Sangue (tampinhalegal.com.br, nfg.sefaz.rs.gov.br, cliquealimentos.com.br
e bancodesanguevirtual.com.br)

