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Introdução: O projeto propõe ações de assessoria e consultoria ao 3° setor no âmbito
das atividades realizadas nos Laboratórios de Desenvolvimento Empresarial e
Extensão Universitária, onde alunos atuam de forma transdisciplinar com os cursos de
Administração e Direito em projeto na comunidade de Periquito (Comunidade em
Ação), com fomento do Instituto Cenibra, além de atender a entidade social, aliando o
conhecimento teórico multidisciplinar à prática mercadológica. O projeto foi
implantado com a parceria entre o UNILESTE, CENIBRA, FURNAS. Objetivo:
Objetivo principal é Contribuir para a melhoria da gestão de organizações do terceiro
setor para que estas exerçam todo o seu potencial transformador. Neste sentido, este
projeto auxiliar a Associação de Mulheres Vitoriosas localizada na comunidade de
Sebastião do Baixio, município de Periquito – Minas Gerais. Período 01/03/2019 a
16/12/2019 Metodologia: A metodologia utilizada foi de visitas técnicas e reuniões
administrativas no Campus I, em Coronel Fabriciano para levantamento de dados e a
sua compilação, para assim, poder nivelar as informações necessárias na aplicação de
conhecimentos adquiridos para realização de uma consultoria eficiente e eficaz. As
visitas foram realizadas por professores coordenadores do projeto e 12 alunos dos
cursos de Administração, Direito e psicologia inscritos no projeto. As reuniões
aconteciam duas vezes ao mês. Resultados: Em visitas, reuniões e discussões foi
detectado que, as mulheres envolvidas na associação,  precisariam de muito apoio na
parte de gestão, pois não tinham conhecimento sobre tal assunto (gestão e recursos).
Após este período inicial, os resultados foram satisfatórios. Com o auxilio dos alunos,
a consultoria permitiu um ganho para as mulheres e a associação, uma vez que  ajudou
as mulheres a desenvolveram o lado empreendedor e atualmente a associação está
cadastra no MEI. Além disso, as embalagens dos produtos vendidos na padaria
ganharam rótulos com informações nutricionais e hoje a associação pode atender seus
clientes emitindo notas fiscais estando assim corretas perante a lei. Foram realizadas
também palestras e workshops a respeito do empoderamento feminino, respeito e ética
na área de trabalho homenagens ao dia das mães, pesquisa para levantamento de novas
associadas, curso de confeitaria de bolo para agregar conhecimento e aumentar a
potencialidade na produção na padaria entre outros. E assim promover as associadas
em seu nicho de mercado. Conclusão: Após este período os resultados foram
satisfatório, uma vez que, o trabalho de consultoria, buscou possibilitar às mulheres da
associação, desenvolverem o lado empreendedor, agregando grande significado, pois
por meio dele, foi possível levar conhecimento e técnica para as associadas, buscando
melhorar a qualidade de vida e renda das associadas.
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