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Introdução: O projeto em questão propõe-se a prover conhecimentos de desenho
técnico aos trabalhadores e jovens da comunidade monlevadense de forma a
possibilitar uma melhor colocação desses no mercado de trabalho. Além de promover
qualificação técnica,  o projeto visa integrar a universidade com a comunidade local
através da interação dos alunos da universidade com os jovens e trabalhadores que
participam do projeto.   Objetivo: Tem-se como Objetivo Geral desenvolver um
projeto social na Faculdade de Engenharia de João Monlevade com a finalidade de
ajudar a comunidade na  qualificação profissional de trabalhadores de diversos
segmentos e jovens aprendizes. Metodologia: Para concretização do trabalho proposto,
inicialmente instalou-se o programa Autodesk Inventor em todos os computadores do
laboratório de informática da UEMG – Faenge. Em uma segunda etapa a preparação
das aulas foi realizada tendo como base livros tais como \\\"Leitura e Interpretação de
Desenho Técnico Mecânico\\\" do SENAI/ES. Após esse período uma ampla
divulgação do curso gratuito de desenho técnico mecânico foi promovida através da
distribuição de panfletos  e divulgação de informações na internet. As inscrições
ocorreram via e-mail. Resultados: Com a implantação do projeto, pretende-se oferecer
aos trabalhadores em atividade, aos jovens e à comunidade em geral qualificação para
o mercado de trabalho. Ao final do curso, os alunos  adquirem  diversas habilidades,
sobretudo, capacidade de desenvolver desenhos com alta qualidade, seguindo as
normas da ABNT para Desenhos Técnicos, com possibilidade de melhoria do seu
desempenho em seu serviço, aprimoramento e qualificação para inserção no mercado.
Temos uma total de 6 turmas que concluíram o curso. Sendo cada uma com uma média
de 20 alunos. Devido ao grande interesse dos alunos, estamos oferecendo para o
segundo semestre de 2016 o curso em nível avançado. Ja temos uns total de 16
inscritos e as aulas iniciarão no inicio de setembro. Conclusão: A proposta deste
trabalho contribui para a formação profissional de jovens e adultos, como também dos
alunos extensionistas possibilitando a oportunidade de fazer uso dos saberes em prol
da melhoria da qualidade de vida de pessoas da comunidade, estendendo assim, as
fronteiras da Universidade.
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