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Introdução: O papel das universidades não se aplica apenas em formar profissionais
competentes, faz-se necessário o desenvolvimento de cidadãos conscientes do seu
papel na sociedade e das modificações que cada estudante pode causar em sua
comunidade. Portanto, este trabalho se justifica pela necessidade de estreitar os laços
dos discentes com as mazelas da sua comunidade, criando cada vez mais sujeitos
responsáveis por mudar o cenário vigente. Além disso, o compartilhamento do
conhecimento técnico com a comunidade proporcionará ao discente progresso em sua
qualificação, a proximidade com a prática profissional e a abertura para novas áreas do
conhecimento. Objetivo: Realizar diagnóstico das condições de instituições da
comunidade, propor intervenções e realizar trabalhos de reformas, adaptações e
consertos necessários de acordo com a capacitação dos discentes. Criando assim uma
interação prazerosa entre o ambiente e os seus usuários. Além de fornecer o discente a
aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso. Metodologia: Realização de
levantamento dos principais problemas encontrados nas instalações da Associação dos
Amigos e Pais dos Excepcionais – APAE elaborando um diagnóstico dos problemas
encontrados, propondo soluções para tais problemas, buscando respeitar as limitações
das aptidões técnicas dos docentes. Orientá-los a pesquisar soluções inovadoras e de
baixo custo para problemas complexos. Confrontar-se os futuros engenheiros com a
realidade social e os desafios da profissão.  Resultados: Até o presente momento foi
atendida a Associação dos Amigos e Pais dos Excepcionais – APAE. A APAE presta
assistência clínica, médica, hospitalar e educacional a pessoas com deficiência
intelectual e múltipla. A instituição realiza em torno de 600 atendimentos por mês na
clínica e mais de 240 pessoas atendidas na escola e nas oficinas pré-profissionalizantes
oferecidas na instituição. Foram realizados três encontros no local, sendo dois
levantamentos e o terceiro para a realização de reparos. A partir do levantamento,
realizou-se o quantitativo de material necessário para as reformas, o adquirido por
meio de doação da comunidade e entre os discentes. A instituição ainda será
contemplada com mais quatro encontros com a finalidade de continuar o trabalho feito
até o período.  Conclusão: Pretende-se continuar os trabalhos na entidade, de modo a
garantir um maior impacto nas mudanças do ambiente da instituição e na vida de seus
usuários. Estreitamento das relações entre os discentes, à comunidade e a Unileste
proporciona o desenvolvimento desses três pilares e a criação de uma rede de
solidariedade
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