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Resumo:  
O trabalho trata-se de um projeto de extensão, que objetivou melhorar condições de vida 

dos animais que vivem na Associação Imbeense de Proteção aos Animais – AIMPA, 

localizada na cidade de Imbé/RS. A atividade foi realizada dentro da disciplina de Gestão de 

Projetos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Osório. O projeto teve 

como objetivo principal proporcionar melhores condições de vida aos animais que vivem na 

Sede da Associação, através da construção e/ou reforma de dez canis. Considerando que a 

mesma se sustenta somente de donativos e ações voluntárias de apoiadores da causa 

animal, para a execução do respectivo projeto, denominou-se arrecadar os recursos 

necessários através de doações, a qual a própria responsável pelo projeto e voluntária da 

Associação, efetuou as arrecadações de todos os recursos; que foram designadas em 

quotas em valores monetários, para pagamento da mão de obra e compra das costaneiras, 

além das doações dos materiais, tais como; pregos, telhas, telas, dobradiças e grampos 

para telas, para que seja possível a realização do mesmo. A Associação beneficiada, atua 

em prol à causa animal desde abril de 2009, no Bairro Albatroz na cidade de Imbé/RS e é 

composta pela presidente, seu esposo e mais cinco colaboradores, que trabalham 

diariamente na higienização, nos cuidados com medicamentos e alimentação, além de a 

presidente também realizar resgates de animais que estão sofrendo maus tratos. Quanto 

aos resultados, devido às arrecadações terem sido feitas somente pela voluntária e 

responsável pelo projeto, o mesmo obteve um atraso na entrega da construção e/ou reforma 

dos referidos canis. Porém, o objetivo foi alcançado, sendo assim, foi possível a realocação 

de alguns animais e instalação de outros novos. O que gerou contentamento e satisfação 

por ambas as partes, responsável pelo projeto e Associação.  


