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Introdução: A comunidade circunvizinha à instituição apresenta demandas e carências
de cursos que possam promover a qualificação profissional e inserção no mercado de
trabalho, que está cada vez mais competitivo. Com o intuito de suprir essa carência e
prestar, também, sua contribuição para uma sociedade, o Curso de Engenharia Elétrica
do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, utiliza seu potencial que conta com
docentes qualificados, alunos incentivados, capacidade de articulação e oferecimento
de propostas pedagógicas de ensino e excelente infraestrutura tecnológica, para
oferecer aos jovens-adultos carentes da comunidade, o curso de Capacitação em
Instalações Elétricas, AutoCAD Básico e NR10 Básico. Objetivo: Capacitar os
participantes em conhecimentos teóricos e habilidades práticas para elaborar,
interpretar e realizar projetos elétricos e a manutenção de instalações elétricas
residenciais e comerciais. Consolidar a relação entre a academia e a sociedade, e ajudar
na formação cidadã efetiva na qual se valoriza, também, a atividade solidária e
comunitária. Metodologia: Envolve aulas teóricas, aulas de práticas laboratoriais, aulas
práticas com software AutoCAD de elaboração de projetos elétricos que conta com a
presença de uma dupla de instrutores que ministram as aulas e o apoio de monitores.
Com o intuito de auxiliar o discente e os participantes foram elaboradas apostilas de
fácil aprendizado com linguagem simples e ilustrada, que aborda conteúdos das aulas
contendo, individualmente: noções básicas de matemática, informática, instalações
elétricas e segurança em trabalhos com a eletricidade. Os professores coordenadores
do projeto oferecem todo apoio aos discentes, como, os materiais necessários para as
aulas e treinamentos teóricos e prático. Resultados: O projeto de capacitação já esta na
6ª edição e tem sido possível constatar uma elevação da taxa de participação de alunos
em cada edição. Os alunos se mostraram bastante receptivos às aulas, demostrando
interesse e motivação com relação aos conteúdos e às atividades propostas. Na ultima
edição a quantidade de alunos que concluíram o curso foi 4 vezes maior que nas
edições anteriores, mostrando assim um aperfeiçoamento na didática utilizada e nos
matérias de apoio. Ao término da última edição do curso, foi obtido um
aproveitamento de cerca de 75% do total inicial de alunos participantes, ou seja, dos 18
alunos inicialmente selecionados, 13 conseguiram concluir o curso tendo um
aproveitamento satisfatório com embasamentos 
teóricos e práticos dos estudos que lhes foram propostos, e que poderão ser absorvidos
pelos grandes projetos em desenvolvimento na Região Metropolitana do Vale do Aço,
de maneira a melhorar a qualidade de vida desses jovens e seus familiares. Diante
disso o projeto tem se demonstrado alinhado com sua premissa quanto à interação e
integração com a comunidade. Conclusão: Pode-se afirmar que, no momento, o projeto
tem cumprido seu propósito de possibilitar o acesso e aprendizado de jovens-adultos
na área de eletrotécnica, além de estimular a prática docente por parte dos discentes
voluntários no projeto. Demonstrando a importância da continuidade do projeto.
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