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CAMPANHA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL: QUE TAL AJUDAR O BOM VELHINHO? 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS – UNIS/MG 

 

Aproveitamento de ações discentes voluntárias em horas de AACCs ou ACs 

 

Como forma de unir as ações socialmente responsável e voluntárias ao 
aproveitamento de horas de atividades complementares, o Grupo Educacional Unis 
visando cumprir sua missão de “Formar pessoas socialmente responsáveis em 
diferentes áreas do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento da região em 
que atua” apresenta a Campanha – Que tal ajudar o bom velhinho?.  A campanha 
visa mobilizar para causas sociais os alunos dos cursos de Educação a Distância do 
Unis e membros da comunidade em geral. 

De acordo com regulamentação própria, as AACC (Atividades Acadêmico- 
Científico e Culturais) ou ACs (Atividades Complementares) são componentes 
curriculares dos cursos de graduação do Centro Universitário do Sul de Minas – 
UNIS/MG, constituindo-se como conjunto de atividades didático-pedagógicas voltadas 
para a flexibilização curricular desses cursos, sendo eleitas e cumpridas pelo aluno, de 
forma autônoma, observado o rol e regulamentação expedidos pelo Conselho 
Universitário do Unis – MG.  

 

Objetivos: 

O objetivo é trazer essa campanha para o universo acadêmico e com isso:  

 Articular ações de solidariedade entre diversos setores da sociedade. 

 Envolver, sensibilizar e mobilizar os alunos e colaboradores da EaD e da 
comunidade em geral. 

 Contribuir para o desenvolvimento social do meio em que o participante atua. 

 Ofertar horas de AACCs ou ACs. 

 

Como participar: 

1. Cada participante deverá doar itens de necessidade do Asilo Lar São Vicente 
de Paula, de Varginha. O aluno entregará os itens no 2º encontro presencial, a 
ser realizado nos dias 7 e 8 de Novembro ou no encontro da prova 
suplementar, a ser realizado no dia 21 de Novembro.  

2. Tipos de doações: itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, luvas látex, 
café. 

3. Incentiva-se também escrever um cartão de Natal para um dos idosos. A ação 
será convertida em 2h de AACC por cartão escrito. 

4. A doação será recebida por um colaborador do Grupo Educacional Unis. 
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5. A entrega das doações será feita pela equipe multidisciplinar da educação à 
distância em data ainda a ser agendada com a administração do asilo. 

 

Participação:  

a) Poderão participar da campanha: alunos, colaboradores do Grupo Unis e a 
comunidade em geral. 

b) Certificação: essa atividade não dá direito a certificado, somente lançamento 
das horas complementares (para o caso de alunos do Grupo Unis). 

 

Conversão das ações em horas:  

a) No máximo 20h ao total pela participação.  

Os itens a serem doados possuem pesos diferentes em horas de AACC ou AC: 

 

Produtos de limpeza – 2 horas 

Produtos necessitados:  

 Sabão em pó 

 Detergente 

 Sabão em barra (pacote) 

 Água Sanitária 

 Desinfetante 

 Bucha de Limpeza (pacote) 

 

Produtos de higiene pessoal – 2 horas 

Produtos necessitados: 

 Pasta de Dente [no mínimo com 2 unidades] 

 Pacote de Papel higiênico [no mínimo com 4 unidades] 

 Pacote de sabonete [no mínimo com 4 unidades] 

 Shampoo 

 Condicionador 

 Escova de dente [no mínimo com 2 unidades] 

 

 

 

Outros produtos:  
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 Luva Látex – 5 horas (caixa) 

 Café Torrado e Moído (mínimo de 500g) – 2 horas 

 Cartão de Natal – 2 horas 

 

b) O aluno poderá doar a quantidade que achar necessário, no entanto, serão 
computadas no máximo 20 (vinte) horas independente do número excedente 
de doações que resultem no total de 20 horas.  

 

 

Varginha, Novembro de 2015. 

 


