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Introdução: O projeto de extensão Consultoria ao 3º setor é desenvolvido com fomento
do Instituto Cenibra e capital intelectual do Unileste para atender às demandas das
associações Artesãos de Antônio Dias e Mulheres Vitoriosas de Baixio.
Estão envolvidos nesta ação discentes dos cursos de administração, arquitetura e
urbanismo, ciências contábeis, psicologia e engenharia mecânica.
As intervenções são realizadas a parti de diagnósticos e necessidades dos atores para
geração de renda a partir do empreendedorismo social.
 Objetivo: Promover o empoderamento e capacitação dos envolvidos no projeto
aplicando oficinas de criatividade solidária Metodologia: São realizadas pesquisas
bibliográficas e elaboração de intervenções de acordo com demandas diagnosticadas
em entrevistas e observação participativa. O método aplicado é o da pesquisa-ação
realizada nas atividades de campo e reuniões de planejamento estratégico semanal com
a equipe. Resultados: O Projeto Indaiá atende à Associação dos Artesãos de Antônio
Dias e tem com recorte a comunidade de Serra dos Cocais, onde artesãs produzem
artesanato utilizando a palha do Indaiá, colhida nas áreas de plantio de eucalipto da
Cenibra. O chapéu é legado cultural de 300 anos, mas, novos produtos foram
desenvolvidos a partir das oficinas de capacitação.
O projeto Comunidade em ação ocorre na comunidade de Baixio, em Periquito, e está
orientando a Associação Mulheres Vitoriosas na criação do empreendimento solidário
na área de cozinha industrial e produção de pães, bolos salgados e doces cristalizados.
Nas oficinas de Criatividade Solidária os alunos aplicam dinâmicas para despertar
vocações para produção, associativismo, pesquisa de produtos e inovação, precificação
e gestão administrativa. 
Foi utilizada modelagem Canvas para elaboração de planejamento estratégico e
elaboração de missão e visão do empreendimento solidário.
O planejamento estratégico de todas as ações é discutido entre os docentes e discentes,
de forma transdisciplinar, tomando por base o desejo da comunidade e suas aspirações
para o futuro.
O Instituto Cenibra viabiliza o projeto através de parcerias instituicionais, articulações
setoriais e providenciando a logística necessária. Conclusão: O empoderamento e a
capacitação para a autogestão é a força motriz das ações da oficina Criatiividade
Solidária, possibilitando o empreendedorismo social e a geração de renda nas
comunidades.
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