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Introdução: O projeto surgiu a partir da parceria entre o Instituto Cenibra e o Projeto
de Extensão “Consultoria do 3º Setor” do Unileste-MG, com a proposta de atuar na
Associação Mulheres Vitoriosas de São Sebastião do Baixio (AMVSSB), da
comunidade de Baixio pertencente ao município de Periquito – MG, objetivando
emancipar e potencializar a proposta da mesma, buscando para tanto, um maior
entrosamento do grupo em questão, identificar o perfil e cargo dos envolvidos na
associação, capacitar para gestão e trabalho associado, levando ao empoderamento e
gerando renda à comunidade. Objetivo: Auxiliar entidades sociais, pequenas empresas
e empresários no desenvolvimento de ações que os possibilitem melhorarem suas
práticas organizacionais, e fomentar a autogestão. Transferir tecnologia das ciências
gerenciais com o intuito de melhorar a capacitação individual e a competência
administrativa, e incentivar as práticas da economia solidária. Metodologia: O Projeto
de extensão Consultoria ao 3º Setor acontece na AMVSSB pertencente à comunidade
distrital de Periquito/MG, entre o período de seis de fevereiro a um de dezembro de
2017, propondo ações de assessoria e consultoria no âmbito das atividades realizadas
nos Laboratórios de Desenvolvimento Empresarial e Extensão Universitária, com
fomento do Instituto Cenibra. O trabalho realizado no primeiro semestre letivo contou
com a participação de onze pessoas, entre eles discentes e bolsistas, os quais atuaram
de forma transdisciplinar com os cursos de Arquitetura, Psicologia, Ciências Contábeis
e Administração. Os recursos utilizados foram vídeos, palestras, análise de
documentos e observação. Resultados: No primeiro semestre letivo, os extensionistas
puderam realizar quatro visitas a São José do Baixio, e sete reuniões laboratoriais.
Nesse período foi possível inscrever a AMVSSB no edital de Furnas para concorrerem
a uma ajuda de custo à associação, a qual, se adquirido, será investido no crescimento
e aprimoramento da padaria; solicitar um curso de panificação às associadas; ajudá-las
a fazer um levantamento de produtos que poderão ser vendidos, e ingredientes
necessários à padaria; orientar o uso dos equipamentos da cozinha por meio de um
manual disponibilizado pelos extensionistas; desenvolver uma ficha de cadastro do
associado; acompanhar e orientar às associadas antes, durante e após a participação em
dois eventos, onde a padaria prestou seus serviços à comunidade. Realizaram-se
palestras sobre associativismo, trabalho em equipe, Marco Regulatório,
empreendedorismo, e discussões sobre a divisão de cargos e salários; e foi definido o
layout da padaria.  Conclusão: A atuação no primeiro semestre possibilitou o
desenvolvimento de acessória e consultoria à AMVSSB, buscando a inserção desta no
mercado. Foi possível favorecer a capacitação das associadas em algumas questões,
entretanto, ainda há muito que se fazer para aprimorar as práticas organizacionais, e
alcançar à autogestão.
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