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Introdução: “Eletricidade e Cidadania” é um projeto de cunho prático e teórico que
tem como base um curso de auxiliar em instalações elétricas residenciais e prediais,
qualificando pessoas em risco de vulnerabilidade na cidade de João Monlevade, para
que estas possam inserir-se no mercado de trabalho. As atividades ocorrem
semanalmente. São oferecidas aulas de elétrica básica, primeiros socorros e de
segurança no trabalho. 
A participação da comunidade acontece através de aulas e palestras com profissionais
da área, inserindo a comunidade que está desempregada no mercado de trabalho.
Objetivo: O curso objetiva a integração da Universidade e da comunidade bem como a
ascensão social de pessoas em risco de vulnerabilidade, proporcionando a comunidade
uma qualificação profissional de fácil acesso e sem custos, contribuindo para a
formação dos acadêmicos da Universidade e demostrando a indissociabilidade entre
extensão, ensino e pesquisa. Metodologia: “Eletricidade e Cidadania” teve início com
a seleção de candidatos da comunidade para o curso. Os selecionados começaram as
aulas teóricas e práticas ministradas por um técnico especializado e pela aluna bolsista,
oferecendo-os uma especialização profissional e solidária. Os alunos foram
selecionados de acordo com o perfil socioeconômico, desemprego, idade e
escolaridade. Foram ofertadas noções em segurança do trabalho, noções de arquitetura,
entre outros. São elaborados e aplicados questionários para avaliar o andamento do
aprendizado e a qualidade do curso. Ao final é fornecido um certificado ao participante
que obteve à frequência mínima de 75% das aulas. Resultados: Quanto aos resultados
já alcançados, já são duas turmas formadas no curso. Este se estende desde a sua
primeira edição em 2014 até hoje. Percebe-se um considerável aumento da procura de
mais cursos relacionados ao projeto. É crescente também o número de agendamentos
para ministrar palestras no curso. Ex- alunos do curso relatam que mesmo com a atual
realidade econômica, o curso foi uma complementação para que os mesmos pudessem
sair do desemprego ou obter um novo emprego em uma área de atuação diferente do
que eles desenvolviam. Em suma, a FaEnge tornou-se mais interessante para a
população local, pelo seu interesse e colaboração. Conclusão: Em suma, o projeto se
justifica a partir do benefício que a comunidade monlevadense receberá com as ações
implementadas, fortalecendo a cidadania e contribuindo para a redução das
desigualdades. Os participantes poderão consolidar sua formação profissional e
também social uma vez que se fortalecerão para um competitivo mercado de trabalho.
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