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PROJETO DAS FACULDADES  

MAGSUL e FIP/MAGSUL 
2019 

( ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (X) EXTENSÃO 

 

1. Título: Projeto Páscoa Solidária - 2019 

Área temática: Inclusão Social 

13. RESUMO 

Os acadêmicos do 3º semestre do Curso de Administração apresentaram proposta 

para arrecadação junto à comunidade acadêmica de donativos (alimentos, roupas, 

agasalhos, ovos de pascoa, mantas e brinquedos) para serem distribuídos na comunidade 

carente da região de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã visitando orfanatos. O projeto 

teve a contribuição dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis da FIP Magsul que 

partilharam dos produtos arredados pelo Projeto de Extensão: 7º Trote de Integração de 

calouros e doação de alimentos e ovos de páscoa do curso de Administração e 

Ciências Contábeis. 

 
A proposta de integrar os alunos calouros do curso de Administração com o demais 

semestres pertencentes ao curso é o objetivo desta confraternização. 
Pretende-se com esta atividade harmonizar as atividades entre calouros e veteranos, 

visando também aumento das participações de todos nas atividades desenvolvidas por  
esta coordenação. 

Além dos calouros estarem contribuindo com 1 quilo de alimento não perecível para 
doação a uma entidade carente do município de Ponta Porã-MS. 

14. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

A atividade conjunta do Curso de Administração e Ciências Contábeis possibilitará 

além da ação solidária junto à população carente, a integração institucional com a 

participação da comunidade acadêmica FIP – MAGSUL. 

Portanto, o gesto concreto de solidariedade permitirá aos acadêmicos dos cursos 

citados a uma reflexão sobre a realidade social da região de fronteira. O engajamento no 

trabalho solidário possibilitará a formação de profissionais sensíveis aos problemas sociais.  

15. OBJETIVOS 
- Integrar socialmente os acadêmicos dos cursos envolvidos. 
- Sensibilizar os acadêmicos sobre os problemas sociais.  
- Demonstrar por meio de gesto concreto a possibilidade de mudança da realidade. 

22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 

http://www.magsul-ms.com.br/


 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


