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Apresentação
O IESB em Ação é um Programa de Responsabilidade Social inserido no âmbito da
Extensão Universitária do IESB. A Responsabilidade Social no âmbito do IESB se traduz na forma
como a instituição desenvolve suas atividades fomentando a participação no desenvolvimento da
sociedade onde está inserida. Permeia a gestão do ensino acadêmico, propiciando aos alunos a
aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na graduação, de forma responsável na
implementação junto à situações reais; a pesquisa científica, na construção do conhecimento com
embasamento empírico, voltado para a mudança de paradigmas; e a extensão, com o investimento
na área social, gerando benefícios para a comunidade, e firmando um elo de segurança e
comprometimento entre colaboradores, docentes, discentes e a empresa, além de agregar
credibilidade e reconhecimento junto aos formadores de opinião. Sendo assim, as ações de
responsabilidade social organizadas no Programa IESB EM AÇÃO visam articular o conhecimento
produzido no âmbito acadêmico em prol da sociedade, com enfoque para comunidades vulneráveis
do Distrito Federal.

Conceito
As ações do Programa de Responsabilidade Social estão organizadas em torno de Projetos,
Serviços e Eventos gratuitos voltados para o desenvolvimento social, humano e econômico do
público atendido.

Público-Alvo
O público-alvo do Programa IESB EM AÇÃO pode ser organizado em três categorias:
 Comunidade Externa: Considera-se comunidade externa todos os participantes de
ações que não sejam vinculados acadêmica ou profissionalmente ao IESB. Entre
este público as ações destinam-se, preferencialmente para a população em
vulnerabilidade, tais como crianças, jovens, mulheres, pessoas com deficiência e
idosos.
 Comunidade Acadêmica: Considera-se comunidade acadêmica todos os
participantes de ações que sejam vinculados academicamente ao IESB, ou seja,
discentes, docentes e coordenações.
 Comunidade Interna: Considera-se comunidade interna todos os participantes de
ações que sejam vinculados profissionalmente ao IESB, ou seja, corpo técnicoadministrativo.

Áreas temáticas
As ações desenvolvidas no âmbito do Programa de
Responsabilidade Social são organizadas em torno de
áreas temáticas em consonância com a Política de
Extensão do IESB e a Política de Desenvolvimento
Institucional do IESB: Comunicação, Cultura, Direitos
Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde,
Tecnologia e Produção e Trabalho. Os oito objetivos do
milênio também são base focal para o IESB em Ação
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Histórico do IESB EM AÇÃO
As ações de Responsabilidade Social foram iniciadas em 2000, com projetos e ações voltadas para
comunidades carentes do DF. Neste período as ações tinham como foco ações de orientação
jurídica, alfabetização de adultos e atendimento psicológico. Entre os anos de 2002 e 2004 o IESB
consolidou o Programa IESB EM AÇÃO com atividades na comunidade do Varjão, neste período
foram desenvolvidas uma série de ações como:
 Criação do Programa de Assessoria Jurídica Popular
 Criação da Diretoria de Responsabilidade Social
 Programa ABC – Alfabetização de Adultos
 Projeto Colorindo o Mundo – recreação com crianças
 Projeto Esporte em Ação- atividades desportivas para jovens
 Projeto Mapa Verde – Comunidade do Varjão – Sensibilização ambiental
 Projeto Kidsmart – Brinquedoteca no Varjão
 Qualificação Funcional no IESB – Cursos de Alfabetização, Informática e Português para
funcionários.
 Participação no 4º Fórum Nacional de Instituições de Ensino Superior de Instituições Socialmente
Responsáveis
 Atividades de Informação, alfabetização e cuidados com a saúde para Idoso no Varjão;
 Realização do Encontro de Gerações;
 Realização de Sessão de Cinema e Corais para Idosos do Varjão

Cátedra UNESCO
As ações realizadas no âmbito do Programa de Responsabilidade Social do IESB – IESB em
Ação foram reconhecidas como pela UNESCO, por meio do estabelecimento da Cátedra em
Desafios Emergentes para o no Centro Universitário IESB, desde 2008.
O objetivo da cátedra é promover um sistema integrado de pesquisa, formação, informação e
documentação no domínio dos novos desafios sociais. A Cátedra facilita a colaboração entre
pesquisadores reconhecidos internacionalmente e docentes do IESB e outras instituições no Brasil
e outros países da América Latina e do Caribe, e em outras regiões do mundo.
Objetivos específicos da Cátedra:





Possibilitar que escolas, principalmente em Ceilândia, possam compreender e desenvolver
projetos dentro princípios da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas;
Desenvolver projetos e ações com o governo federal e local, bem como com assistentes sociais
para melhorar a qualidade e a eficácia dos serviços públicos e processo coletivo relacionado
com o desenvolvimento local;
Desenvolver e qualificar recursos humanos capazes de planejar, implementar e administrar
organizações e programas socioambientais;
Organizar e manter uma rede permanente de cooperação Sul-Sul, sobretudo com os países da
América Latina e do Caribe, com ênfase em ações que contribuam para a redução das
desigualdades sociais.
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O IESB, por meio do Programa IESB em Ação que, além de atender os princípios básicos da
Cátedra desenvolve ações e projetos que buscam a inclusão social e o respeito aos direitos humanos
por meio de parcerias entre a Instituição (alunos professores e funcionários) e a comunidade local.

Ações em Andamento
As ações do Programa de Responsabilidade Social estão organizadas em torno de Projetos, Serviços
e Eventos gratuitos voltados para o desenvolvimento social, humano e econômico do público
atendido.

PROJETO IESB NA COMUNIDADE
Objetivo: O Projeto IESB NA COMUNIDADE tem como objetivo levar o estudante do IESB
para aplicar na prática seus conhecimentos em prol da comunidade de áreas vulneráveis do Distrito
Federal. As atividades são planejadas em parceira com instituições parcerias e as coordenações dos
Cursos Superiores do IESB.
Áreas Temáticas articuladas: Direitos humanos e justiça; Educação; Meio ambiente e Saúde.

PROJETO IESB EM AÇÃO NAS ESCOLAS
Objetivo: O Projeto IESB EM AÇÃO ESCOLAS tem como objetivo levar o estudante do IESB
para aplicar na prática seus conhecimentos em prol de alunos da Rede de Ensino Pública de áreas
vulneráveis do Distrito Federal. As atividades são planejadas em parceira com as escolas e as
coordenações dos Cursos Superiores do IESB.
Áreas Temáticas articuladas: Direitos humanos e justiça; Educação; Meio ambiente e Saúde.
O IESB EM AÇÃO NAS ESCOLAS tem atendido escolas da rede pública de ensino do DF, com
enfoque na região Administrativa de Ceilândia, devido a seu alto grau de vulnerabilidade social. O
Projeto tem as ações de fluxo contínuo, ou seja, realizadas todo semestre, e ações pontuais ou
eventos.
Para os alunos que participaram o IESB em Ação nas escolas foi uma excelente oportunidade de
colocar a Teoria na Pratica. Durante a ação levaram informações que não são tratadas com a
devida importância no cotidiano escolar, como: Doenças Sexualmente Transmissíveis, alimentação
saudável e preconceitos relacionados tanto a sexualidade quanto à imagem corporal. Os alunos
também tem a oportunidade de exercer sua cidadania por levarem a alunos de escolas públicas
temas essenciais para jovens e adolescentes, em sua maioria, vulneráveis.
Levar o acesso à informação aos alunos da rede publica de ensino é uma forma de inclusão social.
Temas como Alimentação Saudável, Distúrbios Alimentares e DST’s quando tratados de maneira
natural e como forma de prevenção, proporciona uma melhora na qualidade de vida e na
oportunidade de um futuro melhor.
Uma importante ação realizada pelo IESB nessa perspectiva é o IESB Aberto que tem como
objetivo apresentar as opções de cursos oferecidos pela instituição a estudantes do Ensino Médio e
pré- vestibulandos. O evento ocorre num formato de circuito acadêmico no qual o aluno conhecerá
os pontos principais de cada profissão, suas atividades e os desafios do dia a dia. A ideia é mostrar a
diversidade de opções disponíveis no mercado de trabalho e ajudar na escolha de uma carreira.
Durante os dois dias, estudantes de escolas do Ensino Médio do Distrito Federal participam de
bate-papos com profissionais de diversas áreas. Além disso, o público presente pode conhecer um
pouco mais dos cursos oferecidos pela instituição além de participar de Workshops de diferentes
áreas. O evento atende anualmente mais de 2.000 alunos.
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Sensibilização Ambiental:
São realizadas ações de plantio de árvores e sensibilização ambiental, em prol da sustentabilidade
em escolas e no próprio IESB. No último ano foram implantadas lixeiras para a destinação
adequada dos materiais, bem como campanhas de sensibilização dos discentes e colaboradores
quanto ao uso sustentável dos recursos não renováveis como água e energia.

PROJETO FÊNIX
O projeto Fênix visa à inclusão social dos catadores de resíduos sólidos, trabalhando na perspectiva
da viabilização de seus direitos, sendo consolidada por meio de uma parceria entre o Programa
Justiça Comunitária e a Coordenação de Gestão Socioambiental do TJDFT, com a Secretaria de
Desenvolvimento Social, Transferência de Renda (SEDEST) do Governo do Distrito Federal
(GDF), e a Central de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis (CENTCOOP).
Juntamente com o Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB), o projeto oferece apoio à
comunidade de catadores, a fim de impulsionar o enfrentamento de seus desafios institucionais,
sociais e pessoais, efetivando o autoconhecimento enquanto cidadãos de direitos e trabalhadores,
atuando diretamente nas cooperativas de catadores, realizando atividades voltadas à efetivação de
políticas públicas que sejam acessíveis aos catadores.
As ações sociais prestadas pelo IESB buscam legitimar de forma contínua a importância dos
catadores enquanto ser social, abrangendo aspectos psicológicos, físicos e sociais, envolvendo os
cursos de Enfermagem, Direito, Serviço Social, Administração, Pedagogia e Psicologia, que
contribuem com serviços assistenciais, inclusão digital, apoio jurídico, apoio psicológico através de
atividades dinâmicas como as rodas de conversas, palestras e oficinas sobre temas que abordam o
contexto social no qual o catador está inserido, assim caracteriza o projeto como um redutor da
desigualdade social, mediando os conflitos causados por ela.
Atualmente o IESB tem atendido principalmente as Associações de Catadores localizadas na
Ceilândia e Estrutural. Em 2015 as ações do Fênix foram reorganizadas para dar suporte ao apoio a
emancipação e profissionalização das cooperativas e associações de catadores. Sendo assim o IESB
contribuirá com a assistência técnica e atividades de extensão a serem realizadas pelos alunos
supervisionados por professores, colocando em prática os conhecimentos adquiridos na prática.

APOIO A INSTITUIÇÕES SOCIAIS
Objetivo: Essa ação tem como objetivo apoiar Instituições Sociais (ONG’s, OSCIP’s, Cooperativas
e Associções) que desenvolvam atividades sociais voltadas para garantia de direitos diferentes
segmentos: crianças, adolescentes, mulheres e idosos). As atividades são planejadas em conjunto:
instituições e IESB. O Projeto IESB Social também trabalha com educação e sensibilização para os
direitos humanos, étnicos-raciais e de gênero, com foco para sensibilização dos estudantes do IESB.
Áreas Temáticas articuladas: Direitos humanos e justiça; Educação; Meio ambiente e Saúde;
Tecnologia, Produção e Trabalho.
O IESB EM AÇÃO tem atendido instituições sociais com do Distrito Federal. A seleção das
instituições é realizada por meio do curso de serviço social que visita as instituições para traçar o
perfil e definir atividades que possam ser realizadas em conjunto. Existem neste Projeto as ações de
fluxo contínuo, ou seja, realizadas todo semestre e ações pontuais, ou seja, eventos, quais sejam:
Ação 1: VESTIBULAR E TROTE SOLIDÁRIO
O IESB EM AÇÃO SOCIAL direciona as taxas de vestibular para doação de alimentos e/ou
produtos de higiene e limpeza para distribuição instituições sociais do DF.
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Assim que os novos alunos ingressam no IESB são convidados a participar do Trote Solidário, que
consiste na doação de materiais para as instituições sociais. Os alunos visitam as instituições com a
finalidade de conhecer a realidade do trabalho social, bem como identificar a demanda de apoio.
Após a visita os estudantes organizam as doações arrecadadas e faz a distribuição nas instituições
selecionadas.
Ação 2: Apoio à ABRACE
A ABRACE é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência social a crianças e
adolescentes com câncer e hemopatias. O IESB EM AÇÃO SOCIAL tem apoiado a ABRACE por
meio da prestação de serviços como: 1. Acompanhamento nutricional semanal, 2. Apoio na
captação de recursos e 3. Destinação de parte dos alimentos arrecadados nas campanhas de
vestibular e trotes solidários.
O curso de nutrição realiza atividade de acompanhamento nutricional semanal, incluindo oficinas
de alimentação saudável e lúdica voltadas ao público infantil, respeitando as limitações impostos
pelo tratamento de câncer aos quais estão submetidos.
Ação 3: Apoio à Casa Lar - Batuíra
A Casa abriga crianças e adolescentes de maneira temporária ou permanente. No caso de
abrigamento temporário a equipe trabalha na reinserção familiar. O IESB EM AÇÃO SOCIAL tem
apoiado a Casa Lar Batuíra por meio da prestação de serviços como: 1. acompanhamento
psicossocial semanal realizado na Clínica de Psicologia da Ceilândia, 2. destinação de parte dos
alimentos arrecadados nas campanhas de vestibular e trotes solidários.

PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL DO IESB
O Projeto de Inclusão Digital do IESB é realizado no Campus Oeste e Norte O curso é planejado e
ministrado por alunos de Administração como trabalho de conclusão de curso. Todo semestre, os
cursos atendem à comunidade com parte das vagas, gratuitas. Em média por semestre são
capacitadas mais de 80 pessoas. Durante os encerramentos, os participantes podem avaliar curso.
De acordo com a maioria, a oportunidade que o IESB estava dando aos membros da comunidade é
de total importância, visto que muitos não sabiam técnicas básicas de uso de um computador. O
projeto atingiu o objetivo primordial de inclusão de digital de suma importância para os dias atuais.

FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR PARA DISCENTES DO IESB
Objetivo: Essa ação tem como objetivo realizar ações de sensibilização para os direitos humanos,
étnicos-raciais e de gênero, com foco para sensibilização dos estudantes do IESB.
Áreas Temáticas articuladas: Direitos humanos e justiça; Educação; Meio ambiente e Saúde;
Tecnologia, Produção e Trabalho.
Ações realizadas – Cursos e Palestras de Sensibilização dos Direitos Humanos
Em 2015 foram realizados diversas ações de sensibilização para Direitos Humanos,
voltados aos estudantes do IESB, dentre os quais destacam-se:
1. O Curso "Combate ao Racismo: Qual o seu Papel Nessa História?” - Realizado pelo
Programa de Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
em parceria com IESB.
2. Sensibilização pelo fim da violência contra mulher: Projeto IESB Social participou no
dia 28 de março de 2015 da III CAMINHADA DA MULHER, realizada do
TaguaParque, organizada pela Comissão da Mulher Advogada, da OAB de Taguatinga.
Articulada pela coordenação de Enfermagem a caminhada contou com a participação de
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alunos dos cursos de Enfermagem, Serviço Social e Educação Física, com a oferta de
serviços como aferição de pressão, teste de glicemia, ginastica laboral e informações sobre
direitos das mulheres. Durante a caminhada também foram ofertados os seguintes serviços:
café da manhã; curso de automaquiagem, limpeza de pele, pedicure e manicure, corte de
cabelo, penteados, escovas, feitura de sobrancelhas e outros. Foram distribuídas Cartilhas
da Lei Maria da Penha, camisinhas femininas e masculinas.
3. Debates sobre Redução da Maioridade Penal- Campus Oeste e Norte - No mês de
maio de 2015 foram realizados debates sobre o tema nos Campi OESTE e NORTE. Os
debates tiveram como objetivo a reflexão da aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 171/93, pela Câmara dos Deputados, que altera para dezesseis anos a
idade para.

SERVIÇO À COMUNIDADE – NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO IESB
O IESB promove atendimento comunitário por meio dos Núcleos de Práticas Jurídicas no Campus
Oeste e Norte e nas Clínicas de Psicologia, localizadas nos Campus Sul e Oeste. Estes Núcleos
atenderam mais de 500 pessoas mensalmente.
Os NPJs do IESB atendem à comunidade de segunda a sábado. Os núcleos lidam com mais
frequência com casos relacionados à violência contra a mulher e crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade, que sofreram violência sexual, por exemplo, além de casos relacionados à
família, como divórcio e pensão alimentícia.
Os NPJs têm ainda projetos especiais direcionados a atendimento de casos como racismo, violência
doméstica e refugiados de áreas em conflitos de guerra.
No dia 3 de agosto de 2015 o IESB, juntamente com outras instituições de ensino superior,
assinaram Protocolo de Intenções para participar da Campanha pela Paz em Casa, iniciativa do
TJDFT juntamente com o CRUB (Conselho de Reitores de Universidades Brasileiras). Visando o
atendimento desta demanda o IESB tem atendido por meio dos NPJs mulheres vitimas e violência.
Os NPJs dispõem de UNIDADES DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE
RACISMO/DESIGUALDADE RACIAL, ÀS CRIANÇAS EM ESTADO DE
VULNERABILIDADE E ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Atualmente além dos casos de racismo e violência sexual e doméstica os NPJs tem realizado
atendimento voltados à casos de refugiados de áreas em conflitos de guerra.

SERVIÇO À COMUNIDADE – CLÍNICAS DE PSICOLOGIA DO IESB
O IESB oferece atendimento psicológico à comunidade. A Clínica do Campus Sul foi inaugurada
em 2006, e a Clínica do Campus Oeste foi inaugurada em abril de 2015. As clínicas disponibilizam
atendimentos para diferentes públicos: crianças, jovens, adultos e também a grupos de pessoas. O
objetivo das clínicas dar atendimento a pacientes que não têm condições de pagar por um psicólogo
particular, além de viabilizar aos alunos a prática e o convívio direto com a profissão. Atualmente as
Clínicas em conjunto atendem mensalmente mais de 400 pessoas.
As clínicas de psicologia também articulam atividades para atendimento do Protocolo Assinado
com o TJDFT – PAZ EM CASA – por meio da formação de grupos psicoterapêuticos e
psicossociais para mulheres vítimas de violência e grupos específicos para agressores. O primeiro
grupo de atendimento a agressores, encaminhados pelo TJDFT será iniciado na Clínica do Campus
OESTE no segundo semestre de 2015.
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PROJETO - IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA – CONVÊNIO SEBRAE
O projeto “Implementação e Desenvolvimento da Educação Empreendedora nos Cursos de
Administração e Tecnólogos em Gestão do IESB” é fruto do sucesso obtido no Edital de Chamada
Pública SEBRAE – UCE no.001/2013 “Educação Empreendedora nas Instituições de Ensino
Superior”. Essa chamada pública teve como objeto selecionar e apoiar técnica e financeiramente,
propostas de Parceria com IES com vistas à promoção da Educação Empreendedora nas
Instituições de Ensino Superior – IES, por meio de linhas de ação que permeiem atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
O empreendedorismo está consignado na Vocação Institucional do IESB, registrado PDI, o
compromisso com a formação de profissionais empreendedores, com especial atenção à questão,
promovendo a cultura empreendedora por meio de orientação continuada, capacitação, abertura de
novas empresas e estímulo à geração de empregos. Tais ações dependem da pesquisa acadêmica
envolvendo professores e alunos, em interação com as atividades de ensino e extensão.
A estratégia para o sucesso da implementação e do desenvolvimento da Educação Empreendedora
nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão do IESB, está baseada em ações de capacitação de
professores, oferta de disciplinas de graduação e cursos de extensão para alunos e comunidade, a
divulgação do Desafio Universitário Empreendedor, da criação de linha de pesquisa em Educação
Empreendedora e da realização de semanas acadêmicas e eventos sobre o tema.
O público-alvo da proposta são os alunos, professores e comunidade externa do Centro
Universitário IESB que atuam ou tem interesse em gestão, em inovação e em empreendedorismo.
Até o presente momento (set/15) foram ofertados 61 cursos de extensão para alunos e comunidade
externa (“Saber Empreender”, Próprio,“Como gerenciar o seu negócio”, “Controles Financeiros” e
“Oratória”) beneficiando 897 alunos e 220 pessoas da comunidade externa, alcançando um total de
1117.
No primeiro semestre de 2014 foi criada a linha de pesquisa em “Educação Empreendedora”, e
foram produzidos até o momento (set/15) 20 Trabalhos de Conclusão de Curso, envolvendo 46
alunos. Consideramos esse projeto como inovador e temos a certeza de que, além de firmar a
vocação institucional do IESB, consignado no PDI, impactará o campo econômico e social das
comunidades próximas aos três Campi do IESB, tanto como fortalecerá as ações promovidas pelo
SEBRAE para o desenvolvimento da cultura empreendedora no Distrito Federal.

ANEXOS



LINHA DO TEMPO DO IESB EM AÇÃO
RELATÓRIOS SEMESTRAIS DO IESB EM AÇÃO
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 Inicio das atividades de Responsabilidade Social
- Projeto de atendimento as comunidades do
Riacho Fundo I e II e Recanto das Emas com os
serviços:
o
Orientação Jurídica Gratuita
o
Alfabetização de Adultos
o
Atendimento psicológico

2000

2002

 Consolidação das Ações de Responsabilidade Social no
Varjão
 Criação do Programa de Assessoria Jurídica Popular
 Criação da Diretoria de Responsabilidade Social
 Programa ABC – Alfabetização de Adultos
 Projeto Colorindo o Mundo – recreação com crianças
 Projeto Esporte em Ação- atividades desportivas para
jovens
 Projeto Mapa Verde – Comunidade do Varjão –
Sensibilização ambiental
 Projeto Kidsmart – Brinquedoteca no Varjão
 Qualificação Funcional no IESB – Cursos de
Alfabetização, Informática e Português para
funcionários.
 Participação no 4º Fórum Nacional de Instituições de
Ensino Superior de Instituições Socialmente
Responsáveis

2004

2006

 Realização da Ação Global do IESB na
comunidade do Riacho Fundo II
 Início das atividades no Varjão
 Atividades de Informação, alfabetização e
cuidados com a saúde para Idoso no
Varjão;
 Realização do Encontro de Gerações;
 Realização de Sessão de Cinema e Corais
para Idosos do Varjão
 Realização de Cursos para Voluntários do
IESB

2008

 Aprovação da Cátedra UNESCO
 Realização do I Encontro de Responsabilidade Socioambiental
de Brasília
 Realização do Filme – Periférico 304 – No Centro de Ensino 304
de Samambaia;
 Curso de Iniciação Teatral;
 Curso de Formação de Novos Líderes;
 Apresentações Teatrais Gratuitas
 Semanário sobre Autismo
 Seminário sobre Problemas Globais

2010

2011

 Programa de Gestão de Empreendedorismo
Artesão – Geração de Renda
 Projeto Iesb Cultural – Exibições Culturais no
Varjão e Oficina de qualificação de músicos
 Submissão da Criação da Cátedra para
UNESCO
 Programa de Ginástica Laboral – Campus Sul
e Norte
 Projeto de destinação social do lixo;
 Concurso – IESB diz não a Homofobia
 1º Mostra de Artesanato do Varjão- Lago Sul

2005
Inauguração da Sede definitiva do Programa de
Responsabilidade Social no Varjão

2009
Instalação do Campus Liliane Barbosa na Ceilândia
– Transferência das Ações Sociais para a Ceilândia

Missão do Centro Universitário IESB
Desenvolver, ao máximo possível, as potencialidades de seus alunos
para que se transformem em profissionais competentes e cidadãos
responsáveis, capazes de se tornarem agentes de mudança da
sociedade e da profissão em que atuarão no futuro.

