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O Grupo de Voluntários Francisco de Assis 
carrega no nome o grande significado huma-
nístico do cuidado com os mais frágeis.  Tem 
por objetivo aproximar a universidade e a co-
munidade e, ao mesmo tempo, despertar o 
compromisso de transformação social. Fazem 
parte alunos, professores, colaboradores, ex-
-alunos e a comunidade que sentem o desejo 
de doar um pouco do seu tempo àqueles que 
mais precisam. 

As atividades desenvolvidas são projetos e 
campanhas solidárias em casas de acolhimen-
to, casas de repouso, associações beneficentes 
e ações voltadas à comunidade como revitali-
zações de praças, escolas e creches, além do 
trote solidário. Com nove anos de atividades, 
por esse rupo já passaram mais de 1870 vo-
luntários que atenderam 7000 crianças e 750 
idosos. 
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A contribuição social do Projeto é incentivar a 
leitura, disseminar e difundir práticas voltadas 
para a preservação do meio ambiente e para 
o desenvolvimento sustentável para as popula-
ções que não tem acesso a cultura e a literatu-
ra. Permite estruturar, implantar e induzir ações 
e práticas sustentáveis para além do meio aca-
dêmico, integrando o meio social no qual a 
instituição se insere. 

O interesse das crianças na descoberta do 
novo espaço desperta o prazer para a leitu-
ra, ao mesmo tempo em que proporciona o 
aprendizado e reforça a importância de cons-
cientizar a sociedade para as questões sociais 
que permeiam o desenvolvimento sustentável. 
Com isso, promove uma ampla divulgação e 
discussão de um tema tão relevante que aflige 
a nossa sociedade. 

FACULDADE DE ENGENHARIA 
E INOVAÇÃO TÉCNICO 
PROFISSIONAL - FEITEP
BIBLIOTECA SOCIAL SUSTENTÁVEL 



Em 2009, o Step by Step introduz o ensino 
básico da língua inglesa em três escolas muni-
cipais promovendo o protagonismo juvenil e o 
voluntariado na medida em que coloca o jovem 
aluno como sujeito das mudanças na socie-
dade.  Os estudantes se voluntariam no início 
do ano letivo, de acordo com o seu nível de 
domínio da língua. 

A coordenação organiza os jovens em duplas 
que são responsáveis pelo trabalho com 20 
crianças de 6 a 10 anos de idade. Brincadeiras, 
jogos e outras atividades lúdicas são utilizadas 
para introduzir o aprendizado da língua estran-
geira. Aos voluntários permite reforçar o domí-
nio da língua ao mesmo tempo em que promo-
ve sua formação social e pessoal. Já para as 
crianças é dada a oportunidade do aprendizado 
da língua estrangeira de forma suave e pra-
zerosa.

COLÉGIO SEPAN 
PROJETO STEP BY STEP



O projeto tem o objetivo de promover condições 
favoráveis ao desenvolvimento humano, ofere-
cendo recursos da área da construção civil para 
transformar a edificação de pessoas portadoras 
de necessidades especiais e sociais. Com isso, 
melhoram a qualidade de vida dessas pessoas, 
no que se refere às condições de uso e ocu-
pação de espaço, edificação, mobiliário, equi-
pamento urbano ou elemento, cujas caracterís-
ticas possam ser alteradas para que se torne 
acessível e humanamente habitável. 

O projeto  também integra os alunos do cur-
so de Engenharia Civil na questão social e na 
questão técnica de execução de serviços Essa 
experiência já possibilitou a entrega de um 
imóvel para a família da Marina. Com isso, os 
alunos da IES adquirem conhecimento prático e 
de promovem o bem à comunidade.

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DE MARINGÁ - UNICESUMAR 
PROJETO REFORMAR



Desenvolvidas em conjunto com a ECOVALE, 
estuda as populações de quelônios do Vale do 
Guaporé e suas relações com esse ecossiste-
ma. Integra as populações locais em programas 
de educação ambiental que envolva a proteção 
e manejo reprodutivo dos quelônios e a redução 
da mortalidade por predação e outros fatores 
ambientais. O projeto vem aumentando, signi-
ficativamente, a taxa de sobrevivências dessas 
tartarugas nos últimos anos. Só em 2017 mais 
de um milhão de filhotes foram devolvidos a 
natureza, além de proporcionar aos alunos do 
curso de Biologia um contato direto com a pre-
servação das espécies. 

CENTRO UNIVERSITÁRIIO 
DE MARINGÁ - UNICESUMAR 
PRESERVAÇÃO DA FAUNA AQUÁTICA DE 
QUELÔNIOS E APOIO ÀS POPULAÇÕES 
TRADICIONAIS DO VALE DO RIO GUAPORÉ 



O Jogo da Eleição quer evitar que o jovem 
ingresse no ciclo vicioso da corrupção, tornan-
do-o consciente da necessidade de eleições 
probas.  Trata-se de um jogo de tabuleiro de-
senvolvido para até 6 jogadores e que simula a 
eleição para Presidente. Cada jogador escolhe 
um partido fictício e recebe as cartas para for-
mação de seu perfil. 

Durante a partida, os participantes se movi-
mentam no tabuleiro retirando cartas (ocultas 
para todos) que indicam condutas permitidas e 
proibidas (conforme a legislação eleitoral) e que 
são muito comuns no processo eleitoral bra-
sileiro. Após o encerramento da partida todos 
devem revelar quais cartas utilizaram em seu 
percurso, a começar pelo vencedor, simulando 
a fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral e 
pela sociedade.

UNICURITIBA
JOGO DA ELEIÇÃO



A Unopar/Londrina desenvolve ações que ini-
ciaram com o Trote Solidário em benefício do 
Núcleo Social Evangélico de Londrina - NUSE-
LON. O Núcleo atende em torno de 60 crianças 
e adolescentes de 0 a 18 anos, em situação 
de vulnerabilidade e risco, cujos pais perderam 
o poder familiar. Dentre as ações realizadas 
destacam-se a confecção de mobiliário em pal-
letes, doações, oficina de grafite, contação de 
histórias, pintura mural, reparo nas paredes e 
portas dos quartos, conserto e reforma do par-
quinho, oficina de elaboração de currículo e Ex-
cel Básico, fabricação de produtos de limpeza e 
higiene básicos, entre diversas outras. 

UNIVERSIDADE DO NORTE DO 
PARANÁ - UNOPAR/LONDRINA
TROTE SOLIDÁRIO



O Programa CIMCO – Comunidade Integrada 
na Multiplicação de Conhecimentos iniciou suas 
atividades em 1996 com o objetivo de dissemi-
nar conhecimentos e de implementar uma polí-
tica social na Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR). Em sua história registra 
consideráveis esforços para promover a saúde 
e a qualidade de vida, bem como, manter in-
formada a comunidade acadêmica sobre ques-
tões referentes à cidadania, à educação, ao 
meio-ambiente e ao mercado de trabalho. 

Adotado por todos os campi da UTFPR tem 
como principal ferramenta de trabalho o vo-
luntariado - Multiplicadores do CIMCO. Em 22 
anos de atividade envolveu aproximadamente 
20.000 pessoas, a participação de centenas 
de servidores e cerca de 500.000 pessoas 
beneficiadas direta ou indiretamente. 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR 
PROGRAMA CIMCO – COMUNIDADE INTEGRADA 
NA MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS



Iniciado em 2012 teve por objetivo inicial aten-
der ao Decreto Federal Nº5940/2006 que es-
tabelece a obrigatoriedade da implantação da 
Coleta Seletiva Solidária em instituições pú-
blicas federais. De lá para cá houve esforços 
para melhorar a qualidade do seu gerencia-
mento proporcionando à Cooperativa de Cata-
dores um resíduo de boa qualidade e seguro 
para manipulação. 

Transpondo a responsabilidade legal e am-
biental trata-se, também, de responsabilidade 
social, com um olhar mais humano e solidário 
para estes trabalhadores, além de ser exemplo 
para a formação de nossos alunos. Fazem par-
te do projeto as ações de acondicionamento de 
resíduos e sua destinação, a sensibilização da 
comunidade acadêmica para o correto descarte 
e à elaboração do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos do Campus. 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO PARANÁ 
UTFPR LONDRINA
COMISSÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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