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Resumo: 
Sendo cada vez mais valorizado e incentivado pelas organizações e reconhecido como uma importante
estratégia para o desenvolvimento de competências, o trabalho voluntário vem sendo introduzido também
nas ações de ensino. No IFRS - Campus Osório desenvolve-se há dois anos atividades extracurriculares de
voluntariado, com a participação de alunos de todos os cursos ofertados pela instituição. O projeto
“Aprendendo com o Voluntariado” tem como objetivo identificar “se” e “como” o trabalho voluntário age
no aprendizado e no desenvolvimento de competências dos estudantes que participam dessas ações. Além
de contribuir para a discussão teórica sobre o voluntariado, os resultados deste projeto permitem
compreender o contexto do trabalho voluntário no IFRS - Campus Osório e a implantação de melhorias
nas atividades desenvolvidas. Os dados foram coletados através de questionário, respondido por 15
estudantes, contendo questões abertas e fechadas relacionadas com: satisfação, aprendizado, atendimento
de expectativas, dificuldades encontradas e sugestões de melhorias no planejamento e na execução das
ações. Dentre os respondentes, 14 afirmaram que as suas expectativas foram atendidas e sentiram-se
satisfeitos em relação à ação voluntária desenvolvida. Dentre as motivações atendidas destacaram a
satisfação pessoal e o aprendizado. Em relação ao desenvolvimento de novas competências, a mais citada
pelos respondentes foi a paciência, seguida por empatia e pela capacidade de lidar com situações
diferentes de sua realidade, enfrentando situações de dificuldades. A empatia é uma das competências
mais citadas nos perfis profissionais dos cursos ofertados no Campus Osório, demonstrando que as ações
voluntárias desenvolvidas estão contribuindo com a formação humana e profissional do educando.
Diversos respondentes destacaram que ficaram emocionados e tocados com as dificuldades vivenciadas
pelo público atendido no seu dia a dia e com a felicidade percebida a partir do desenvolvimento das ações
voluntárias. Essa percepção possibilita que compreendam o papel do voluntariado na sociedade, muito
além do seu desenvolvimento pessoal. Conclui-se portanto que as ações voluntárias desenvolvidas no
Campus Osório contribuem para o aprimoramento e desenvolvimento de competências entre os alunos
participantes, contribuindo para a sua formação humana e profissional.
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