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Introdução: Este trabalho é fruto do projeto de Extensão do Unileste-MG em parceria
com o Instituto Cenibra e Associações das comunidades atendidas, que contemplam os
cursos de Psicologia, Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis e Engenharia
Mecânica. Atualmente o trabalho tem se dedicado a dois contextos comunitários,
sendo o eles, o projeto “Indaiá” no Munícipio de Cocais das Estrelas e o projeto
“Comunidade em Ação” de Baixio. Ambos os programas tratam de uma proposta de
geração de emprego e renda, sendo que o primeiro deles tem se dedicado à confecção
de artesanatos feitos com palha e o outro com panificação e confeitaria.  Objetivo:
Tem como finalidade, trabalhar de maneira interdisciplinar a fim de auxiliar as
entidades participantes a alcançarem seus objetivos de empoderamento e geração de
renda desenvolvendo ações que possibilitem o progresso nos aspectos que envolvam o
grupo, de forma que as participantes possam no fim do processo se tornar autônomas. 
Metodologia: Por se tratar de um trabalho interdisciplinar, cada área tem sua
especificidade e forma de atuação. No que diz respeito a ciência psicológica, o
trabalho será desenvolvido de acordo com a orientação teórica da psicologia
comunitária e da psicologia institucional. Sendo utilizados as técnicas de observação
participante sistemática bem como entrevistas e análise documental para o
levantamento de demandas. A pesquisa ação e as oficinas de dinâmicas de grupo
oferecerão suporte as intervenções e todas as atividades serão posteriormente
mensuradas e avaliadas para não perder de vista os objetivos. O público alvo são os
participantes dos projetos citados acima.  Resultados: No que se refere às contribuições
da psicologia até o momento, o trabalho encontra-se em fase de estabelecimento de
vínculo, bem como de levantamento de demandas que serão desenvolvidas e
trabalhadas no decorrer do semestre. No projeto “Indaiá” a partir da participação e das
observações feitas no grupo, bem como da leitura de relatórios de semestre anteriores
junto com entrevistas e conversas com as artesãs participantes e alunos extensionistas
de outras áreas, percebe-se a necessidade de trabalhar a identidade do grupo, que em
primeira análise, aparenta estar fragmentada, observa-se isso a partir de sintomas tais
como desunião e desmotivação. Além disso, foram realizadas intervenções que
visavam motivar as artesãs a produzirem material para a Feira de Turismo que ocorrerá
em setembro no munícipio de Ipatinga-MG. Na outra comunidade, onde funciona o
projeto “Comunidade em Ação”, através dos mesmos procedimentos citados acima,
observou que é preciso trabalhar a maturidade, organização e liderança no grupo. Os
próximos passos, consistem em aplicar intervenções cujos procedimentos se
caracterizem pelo diálogo e que garantam a singularidade dos sujeitos e do grupo. 
Conclusão: Diante do que foi apresentado até o momento, conclui-se que a psicologia
como ciência e profissão possui ferramentas de intervenção em contextos comunitários
que junto com as demais áreas de conhecimento integrantes da extensão, possam
contribuir com emancipação e autonomia dos grupos que participam do projeto. 
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