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TÍTULO DO EVENTO: PROJETO VIVER 

http://www.f2j.edu.br/


 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Faculdade 2 de Julho na busca por integrar-se à comunidade, tem 

desenvolvido ações em forma de eventos com aplicabilidade na comunidade local que 

estimulam a consciência da cidadania e da responsabilidade social em estudantes e 

demais membros da comunidade acadêmica.  

Assim, estabelece parecerias com instituições, empresas e organizações da 

sociedade civil de forma a colaborar para o desenvolvimento socioeconômico e cultural 

e ainda proporcionar aos discentes uma visão sistêmica de sua inserção na sociedade e 

não somente no mercado de trabalho. 

Desta forma, em 2015 foi adotado como Projeto Institucional de 

Responsabilidade Social, o Projeto VIVER em parceria com o Núcleo Assistencial para 

Pessoas com Câncer – NASPEC, localizado no município de Salvador - BA. 

A escolha do NASPEC como instituição parceria foi por acreditar que a missão 

tem contribuído para o atendimento e a melhoria da qualidade de vida aos menos 

favorecidos, e portadores de cânceres oriundos dos 417 municípios da Bahia, e na 

redução das desigualdades no atendimento das demandas sociais.  

Essa missão vem de encontro com a definição da responsabilidade social 

empresarial adotada pelo Instituto ETHOS – “Responsabilidade Social Empresarial é a 

forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos 

os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 

empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedades, 

preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais”. 

A Faculdade 2 Julho possui condições institucionais para o desenvolvimento de 

uma efetiva política de atendimento comunitário e aos discentes com a implantação de 

diversas atividades e programas articulados aos projetos pedagógicos, que visam ao 

desenvolvimento acadêmico, profissional e social dos seus estudantes e da 

comunidade. 
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Essas ações são contempladas nas diretrizes do Projeto Político Pedagógico 

de Curso (PPC) e do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade, com 

o objetivo de proporcionar aos nossos alunos, professores e colaboradores a 

oportunidade de participar e vivenciar atividades e situações, que transgredem as salas 

de aula e o currículo formal. 

Por conseguinte, a Faculdade 2 Julho buscou através da concretização da 

parceria com o NASPEC, o desenvolvimento do Projeto VIVER que prevê ações de 

caráter permanente, que contribui e possibilita o auxílio e o acompanhamento de 

atividades acadêmicas, em prol da troca de convivências e produção de futuros projetos 

de intervenção frente aos cursos de graduação e pós-graduação. 

A primeira versão do Projeto VIVER aconteceu em 04 de dezembro de 2015, 

com a apresentação do Balanço Social elaborado pelas turmas do Curso de 

Administração, seguida pelo Show Beneficente de Kart Love, que teve sua renda 

revertida para o NASPEC. 

Em 2016, o Projeto VIVER continuará com a visita das Turmas de 

Responsabilidade Social ao NASPEC, para elaboração de atividade acadêmica com 

apresentação em sala de aula. Assim, como promoverá uma maior integração da 

sociedade com a proposta de trabalho vivenciada pela instituição. 

A primeira ação de integração da Faculdade 2 Julho e a sociedade com o 

lançamento da versão 2016, será no dia 12 de setembro de 2016, com uma Palestra de 

sensibilização social com a Diretora do NASPEC, a Sra. Romilza Medrado ou 

representante. 

O evento acontecerá no auditório, quando dar-se-á conhecimento ao público 

acadêmico, os diversos formatos para arrecadação de fundos, tendo como principais 

meios a rifa e a feira gastronômica. 

A Feira acontecerá nos dias 19 e 20 novembro de 2016, na Faculdade 2 Julho 

e contará com uma praça de alimentação, além de espaço destinado para bazar e 

shows, inclusive do cantor Kart Love um dos padrinhos do Projeto VIVER. 
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2 OBJETIVO 

Promover ações de responsabilidade social através da promoção da Feira 

Gastronômica e venda de rifas com vistas a arrecadação de fundos e doações 

destinadas ao NASPEC. 

3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Prof. Leda Lessa – Diretora Acadêmica 

André Luiz Souza dos Santos – Representante discente CPA/F2J 

Alexandra Ramos – Analista de RH 

Cláudia Conceição dos Santos – Assistente da Direção 

Claudia Santos Conceição – Analista Pós Graduação 

Daniela Torres – Secretária Acadêmica 

Lorena Nogueira - Analista de Área 

Marilene José da Silva – Administração Predial 

Thiecy Lessah – Representante da Comunidade “Projeto Viver” 

 

4 PÚBLICO-ALVO 

Alunos, professores, colaboradores e a comunidade baiana. 

 

5 LOTAÇÃO 

500 pessoas - lotação máxima. 

 

6 PATROCINADORES 

Kart Love – show 

Cândida Spench 

Empresa revendedora de Gás – não foi passada o nome 

 

7 PARCERIAS: 

Artesãs de Monte gordo 

Barba Tatoo 

Los Maracas 

Pano, Ponto e nó 

Mary Kay 



 

 

8 PEÇAS PROMOCIONAIS 

Cartazes do Programa e Políticas de Apoio Financeiro ao Estudante. 

Banner. 

 

 

9 PROGRAMAÇÃO 

 

Data     :   19 e 20/11/2016 
Local    :   Faculdade 2 Julho 
Horário :   11 às 19h 

 

Programa shows 

11h – 1º Show 

13h – 2º Show 

15h – 3º Show – Talento F2J 

17h – 4º Show 

 

Programa Bazar 

B2 – Espaço Beleza – 3 espaços (Mary Kay + 2 expositores) 

B3 – Espaço Fashion – 3 espaços (Brechó Daniela + 2 espaços)  

B4 – Espaço Artesanato – 3 espaços (Pano, Ponto e nó + Artesans de Monte Gordo + 

Naspec) 

B5 – Espaço Hair – cacheados  

B6 – Espaço Kids  

IG1 – Espaço Tatoo 

 

Produção: Discentes do 1° semestre Curso de Administração 

Co-orientação: Prof. Leda Lessa 

                          Prof. Vera Santos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

A N E X O 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


