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Introdução: Este projeto de extensão é uma reedição da (6ª edição) do projeto
Capacitação em Instalações Elétricas que vem sendo desenvolvido desde o ano de
2010 no Unileste. Caracteriza-se como um projeto de inclusão social. Envolve pessoas
da comunidade de Coronel Fabriciano, por meio dos CRA regionais, da Secretaria de
Governança de Ação Social da Prefeitura de Coronel Fabriciano, em parceria com o
Unileste. O envolvimento busca capacitar essas pessoas para a empregabilidade na
área elétrica. Objetivo: O objetivo principal é capacitar os participantes para a
empregabilidade na área elétrica, muito em particular, no que envolve a
leitura/interpretação de projetos, a elaboração de projetos elétricos residenciais e
comerciais e a realização de trabalhos de manutenção de instalações elétricas
residenciais e comerciais, respeitando aspectos legal-normativos e técnicos.
Metodologia: O processo ensino-aprendizagem envolve aulas teóricas, aulas de
práticas laboratoriais, aulas práticas com software autocad de elaboração de projetos
elétricos e visitas técnicas de campo a obras de instalações elétricas residenciais e
comerciais. Resultados: O projeto de extensão do ano letivo de 2019 tem demonstrado
ótimos resultados. Os jovens da comunidade de Coronel Fabriciano que participam do
projeto estão apresentando muito interesse no aprendizado dos conteúdos. Todos os
jovens, de ambos sexos, têm trabalhado com afinco para fixar os conhecimentos e  têm
participado das atividades de empoderamento em instalações elétricas, Autocad e
NR10. A equipe de alunos instrutores realizou visitas à algumas instituições das
cidades de Timóteo e Ipaba, na região do Vale do Aço em Minas Gerais, por meio do
projeto empreender social, a fim de levar até as pessoas dessas comunidades um pouco
do conhecimento da área elétrica e do trabalho que é realizado pelos projetos de
extensão do Unileste.  Conclusão: Por meio dos resultados apresentados é possível
concluir que, o projeto de Extensão em capacitação em instalações elétricas é um meio
e opção impactante de inclusão social. O projeto permite que pessoas, jovens e adultos,
tenham acesso a um ambiente estruturado e de qualidade para capacitação na área
elétrica.
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