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RESUMO

Este trabalho é um projeto de extensão universitária, aprovado por edital e cadastrado no Núcleo de Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais – unidade Frutal com

encerramento previsto para dezembro-2016, o qual procurou inicialmente identificar geograficamente os endereços necessários para visitas,  a fim de conhecer os projetos de

responsabilidade social e de práticas exemplares para crianças e adolescentes existentes na cidade de Frutal-MG, para, então, divulgar o mapeamento à toda comunidade

frutalense, cumprindo assim o que fora proposto com o objetivo principal deste projeto. A metodologia parte de aspectos qualitativos e quantitativos, por serem subjetivos e

numéricos, possuindo natureza de campo (obtendo respostas mais fidedignas por meio de entrevistas) e se divide em cinco etapas: encontros acadêmicos, orientações

ético-pedagógicas; fichamento dos projetos cadastrados na prefeitura da cidade; distribuição de entrevista aos acadêmicos por bairros; análise dos dados e relatório; bem como

divulgação do mapeamento por ferramentas midiáticas para conhecimento de toda comunidade frutalense, ressaltando também a relevância da UEMG e sua função social e

extensionista para a comunidade. São realizadas simultaneamente observações, anotações e debates de opiniões em atividades previamente planejadas, a fim de não

perdermos de vista os objetivos inicialmente propostos. A busca pelo resultado do trabalho embasou-se na análise e desejo de contribuição para efetivação do artigo 227 da

Constituição Federal (CF), assim como o Estatuto da Criança e Adolescente -  ECA, e ainda, ampliar o debate na comunidade científica, consoante com o interesse mundial por

conceitos relacionados à criança e adolescentes. Deste modo, nossa expectativa é contribuir para efetivar uma infância e adolescência com qualidade de vida, conforme

preconiza a CF, dando visibilidade aos projetos de Responsabilidade Social e de Práticas Exemplares para para Crianças e Adolescentes em Frutal.
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