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Introdução: O Projeto Acupuntura Urbana articulado pelos cursos de administração e
arquitetura do Unileste, mobiliza forças na promoção do bem estar social.
As ações iniciaram-se em 2016 no bairro Ana Moura em Timóteo, contando com a
participação de discentes e docentes envolvidos nos cursos, Escola Aberta da Escola
Estadual Hilda Zauza, lideranças da comunidade, Creche Sonho de Jandira, igrejas,
Ong Garoto Bom de Bola, Associação do Bairro, Clube de Mães, bares e
estabelecimentos próximos ao ponto inicial, além da  Prefeitura Municipal , Consep,
Policia Militar, Fundações Emalto e Aperam, e entidades privadas que patrocinam os
recursos de infraestrutura necessários.
 Objetivo: O objetivo do projeto é remodelar o espaço urbano com ações pontuais e
incisivas para provocar a transformação da utilização do território.  Metodologia: São
realizadas reuniões com os parceiros para concepção e planejamento das ações, de
forma que sejam potencializados os esforços para captação de recursos necessários
para as atividades, além de articular possibilidades de interferências no território a
partir de demandas verificadas Resultados: O projeto Acupuntura Urbana foi
idealizado em reuniões do Empreender Social com lideranças da comunidade do
bairro, em 28 de maio de 2016, iniciou-se mutirão para manutenção, limpeza e reforma
do ponto final, que receberá calçamento, meio fio, canteiros, jardim, equipamentos de
lazer e ginástica e demais melhorias em um trabalho conjunto realizado entre alunos e
comunidade, que deve se estender até a inauguração do complexo prevista para o dia
17/09, no Empreender Social, que novamente será realizado no Ana Moura.
Em uma ação conjunta, alunos de arquitetura, orientados pelo coordenador Ricardo
Chochet, e de administração, da Professora Betinna Tassis, estão em busca de realizar
o sonho daquela comunidade. 
A intenção é executar o projeto baseado no conceito de Acupuntura Urbana, que é uma
intervenção em pequena escala, pontual, com ações simples, mas que são capazes de
gerar grandes melhorias nas cidades. No caso em questão, a estratégia utilizada é
trabalhar junto com a comunidade, colocando-a como agente principal de
transformação do espaçp. 
O ponto final, hoje território do ilícito, será construído, a várias mãos, como ponto
inicial, o ponto do coração do Ana Moura. É a prova de que um mais um é sempre
mais que dois. Conclusão: O projeto Acupuntura Urbana consolida a junção de
esforços em prol do bem comum a partir da remodelagem da Praça do Ponto do Ana
Moura por meio de mobilização social da comunidade e promover o bem estar social
através da força das parcerias.
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