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Introdução: O projeto de extensão Consultoria ao 3º setor, que abrange os Projetos
Indaiá (Cocais das Estrelas) e Comunidade em ação (Baixio), foram concebidos com o
intuito de oferecer crescimento e geração de renda às comunidades de Antônio Dias -
Cocais das estrelas e Periquito – Baixio. O projeto é desenvolvido em parceria entre os
cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Engenharia Mecânica e
Psicologia do Unileste, o Instituto Cenibra e as associações. O projeto é relevante, pois
possibilita que os alunos tenham contato com o meio social alinhado ao conhecimento
teórico. Objetivo: Prestar consultoria contábil e fiscal às comunidades de Cocais das
Estrelas – Projeto Indaiá e Periquito/Baixio – Comunidade em ação, exercendo
atividades de cunho social. Realizar consultas de precificação, preenchimento de ficha
técnica para formação de preço dos produtos. Atuar entre análises comercial e
logística, prestação de contas das associações. Metodologia: Para alcance dos objetivos
propostos foram realizadas reuniões todas as quartas-feiras no laboratório de
desenvolvimento empresarial no Unileste, juntamente com todos os alunos
extencionistas e o suporte dos professores. Os encontros nas associações são realizados
aos sábados com participação dos três integrantes: Extencionistas do Unileste, Instituto
Cenibra e Associação. Dentre as atividades trabalhadas a participação contábil se
concentra no levantamento do custo do processo de produção  e precificação dos
chapéus que foi realizado durante todo o semestre. Como também a realização da ficha
técnica, isto é os itens utilizados e as horas contabilizadas em cada processo de
produção.  Resultados: Foram realizadas várias reuniões ao longo do semestre.
Espera-se promover o trabalho das artesãs na Feira de Turismo no Centro Cultural
Usiminas em setembro. Desenvolver o trabalho em equipe e a produção em escala,
acreditar na capacidade de trabalho individual de cada artesã. Foram trabalhadas a
oficina criatividade solidária com o intuito de lançar novas tendências e valorizar o
engajamento cultural e patrimonial do artesanato em palha.
Para o desenvolvimento da precificação foi necessário conhecer todo o fluxo de
operações para elaboração dos produtos de palha do indaiá, desde a colheita da palha,
cozimento, trança e costura, alinhando as horas trabalhadas para nortear uma definição
de valor de custo e posterior precificação do produto acabado.
Não se trata de tarefa fácil, pois, é necessário entender as dificuldades para buscar a
matéria prima, o tempo gasto na elaboração do artesanato e o mercado, não perdendo
de vista a valorização do legado cultural.
 Conclusão: O projeto possibilita aos alunos prestar consultoria contábil as
comunidades de Cocais das Estrelas – Projeto Indaiá e Periquito/Baixio – Comunidade
em ação.
Permitindo aos alunos exercer atividades de cunho social vinculadas às atividades
contábeis e possibilitando o relacionamento de atividades práticas com a teoria
acadêmica.
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