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Introdução: O Projeto de Extensão Consultoria ao 3º Setor do Unileste, atua de forma 
interdisciplinar com as entidades Instituto Cenibra e Associação de Artesãos de
Antonio Dias (AAAD) no Projeto Indaiá, que explora os recursos dos cursos de
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Engenharia Mecânica e
Psicologia. Pela visão do curso de Arquitetura e Urbanismo, observa-se o dever de
desenvolver e preservar o patrimônio que advém da Palha do Indaiá, o material é e as
técnicas de confecção artesanal são transmitidas hierarquicamente.   Objetivo:
Objetiva-se valorizar o artesanato de palha do Indaiá como patrimônio cultural na
intenção de incentivar o seu valor, venda, produção, diversificação, divulgação e
reconhecimento. Cabe ao curso de Arquitetura e Urbanismo o reconhecimento e
preservação para evolução visual dos objetos, cabendo aplicações possíveis no design
e criação de novos produtos. Metodologia: São realizadas reuniões todas as semanas,
onde são traçadas diretrizes, divididas tarefas e pesquisas e planejadas ações
interdisciplinares para atender às demandas das associações atendidas no projeto.
Através das visitas técnicas em campo na comunidade de Cocais das Estrelas e
Antônio Dias, com o apoio da logística fornecida pelo Instituto Cenibra são realizadas
as Oficinas de Criatividade Solidária, nas diversas reuniões com o grupo de artesãs do
Indaiá e associadas da AAAD. Com o grupo trabalhamos dinâmicas de grupo e de
orientamos a produção do trabalho artesanal com a apresentação de novas ideias para a
serem criadas.  Resultados: O Projeto Indaiá está no 4º ano de desenvolvimento, e
continua a progredir, sabendo da potencialidade das artesãs e confiando na força do
trabalho delas percebe-se a evolução do nível de produção e da criação de novos
objetos. São aplicadas dinâmicas de grupo para estimular o grupo de artesãs a se
empoderar e aumentar a intimidade desse grupo. 
O grupo de artesãs da comunidade de Cocais das Estrelas é um dos poucos que
mantém uma produção de valor cultural que deve ser comercializado considerando seu
legado, para o reconhecimento desse valor.  
Nas oficinas de Criatividade Solidária foram apresentadas pesquisas de produtos
inovadores a partir da palha, estimulando a criatividade do grupo para elaboração de
novo portfólio, trazendo inspiração para participação na Feira de Turismo, em Ipatinga
(setembro/2016), potencializando a geração de renda e valorização do artesanato com a
palha do indaiá.  Conclusão: Vislumbra-se a aceitação e conhecimento publico geral
desse trabalho, produzindo artigos diferenciados, inovadores e ricos em legado
cultural. A geração de renda é uma possibilidade a partir da união, comprometimento e
criatividade dos envolvidos no projeto.
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