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RESUMO

     As exigências e pressões externas por práticas sociais que revelem a responsabilidade social das organizações, de um modo geral, também se fazem presentes nas

instituições de Ensino Superior. A Faculdade de Engenharia de João Monlevade - FaEnge - não poderia deixar de se inserir nesse âmbito.Durante o decorrer do semestre letivo,

inúmeros projetos e ações de cunho social são desenvolvidos na Instituição. Frequentemente, os alunos participantes e os professores orientadores necessitam de mais

voluntários que auxiliem nas diversas atividades desenvolvidas, até mesmo para suprir carências de última hora. 

     O Projeto "Banco da Solidariedade" foi idealizado para funcionar como uma espécie de agência coletora de recursos humanos, tendo como tarefa principal o recrutamento e a

gestão de voluntários para o diversos projetos e ações sociais desenvolvidos na FaEnge.

     A metodologia empregada pelo Projeto Banco da Solidariedade utiliza, a princípio, uma pesquisa junto aos projetos de Pesquisa e Extensão desenvolvidos na Instituição, para

mapear suas principais carências. Após receber uma cartilha explicativa, os alunos são convidados ao trabalho voluntário, cadastrados no Banco da Solidariedade e, a partir da

sua disponibilidade e perfil, direcionados aos projetos de seu interesse.

     O referido Projeto, desenvolvido em 2015 e reiniciado em 15 de abril de 2016, conseguiu, durante esse período de execução, mapear as demandas por voluntários dos

projetos de Pesquisa e Extensão, e, posteriormente, cruzar os dados oferta/demanda para o encaminhamento dos alunos aos referidos projetos e às diversas ações da FaEnge.

Até o momento, a avaliação do Projeto é positiva, tanto em relação à aceitação por parte de docentes e alunos, quanto em relação às expectativas de seus integrantes.
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