Sustentabilidade e

Os alunos de Relações Públicas.

Ao lado: Mathisa Stachuk, representante do IGRPCom
e a Profª Maria Paula Mansur Mäder. »

Os alunos organizados em pequenos grupos de trabalho.
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Responsabilidade Social
ATIVIDADES SOCIAIS:
aulas práticas de responsabilidade.
Durante os dois últimos semestres do curso de
Relações Públicas, os alunos devem cumprir um
total de 200 horas de Estágio Supervisionado,
desenvolvendo
atividades
profissionais,
como exigência para a conclusão do curso de
graduação. Com o objetivo de proporcionar essa
prática profissional e ao mesmo tempo despertar
a responsabilidade social nos alunos, a professora
Maria Paula Mansur Mäder, responsável pela
disciplina, buscou por meio de uma parceria
com o Instituto GRPCom, oportunizar aos alunos
a experiência de prestar serviços de assessoria
de comunicação para OSC (Organizações da
Sociedade Civil), de Curitiba e região.
Por meio do programa Impulso, do IGRPCom,
que tem como proposta oferecer ferramentas,
capacitações e incentivar o voluntariado
para o fortalecimento do terceiro setor, foi
possível aos futuros Relações Públicas terem
contato com os responsáveis de seis diferentes
organizações, sendo 5 delas de Curitiba e
1 sediada em Paranaguá, que em reunião
realizada no UniBrasil no início do ano de 2017,
apresentaram seu trabalho, seus projetos e
suas demandas de comunicação.
A partir daí foi possível aos alunos, organizados
em
pequenos
grupos,
desenvolverem
durante um ano, diversas soluções criativas
de comunicação, enfrentando desafios e
restrições de verba, inerentes a esse segmento
de clientes, e dessa forma puderam aplicar

seus conhecimentos adquiridos durante sua
formação, e ainda desenvolveram um belíssimo
trabalho social voluntário, altamente valorizado
para o currículo do mercado atual.
Muitas vezes, responsabilidade social é
confundida com solidariedade, filantropia,
benemerência; com o que pode ser conceituado
como assistencialismo. Porém, esses conceitos
são diferentes, pois, responsabilidade social
implica em ações de médio e longo prazo,
capazes de interferir numa realidade adversa
para efetivamente transformá-la, e não apenas
maquiá-la ou minorá-la provisoriamente.
O
projeto
desenvolvido
representa
responsabilidade social em seu sentido pleno,
trabalho social bem feito, produzindo resultados
efetivos de desenvolvimento regional, de
minoração das dificuldades enfrentadas por
organizações sem grande potencial financeiro,
e que estariam, portanto, excluídas da
possibilidade de ampliarem-se; é realizado por
alunos sob supervisão docente, como prática
na formação, que estará no cerne das mudanças
necessárias; todo processo educacional efetivo
representa por si responsabilidade social.
Ao final do ano, a fim de formalizar a entrega
dos projetos desenvolvidos e dos resultados
obtidos, foi realizado um fórum de apresentação,
nas dependências do UniBrasil, contando com a
presença da Mathisa Stachuk, representando o
IGRPCom, dos responsáveis pelas organizações
participantes e dos alunos de Relações Públicas,
marcando o encerramento das atividades.
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