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Introdução: O Projeto Indaiá é uma parceria do Unileste, comunidade de Cocais das
Estrelas e a Cenibra, o foco é o grupo de mulheres que participa do processo de
confecção de objetos com a palha do Indaiá. Esse projeto é uma parceria dos cursos de
Administração, Arquitetura e Urbanismo e Psicologia. Objetivo: Desenvolver ações
sócio-educativas-culturais, contribuir para o desenvolvimento econômico local,
preservar a cultura e cultivar o sentimento de pertencimento.
 Metodologia: O projeto está em desenvolvimento, portanto, são desenvolvidas
abordagens metodológicas que articulam os conhecimentos acadêmicos à realidade e
saberes locais, com utilização de estratégias que privilegiem a participação ativa dos
membros da comunidade e a relação teoria-prática permeadas por atividades
dinâmicas. Resultados: Na etapa de diagnóstico foi realizado o mapeamento de toda
cadeia produtiva que envolve a identificação dos sujeitos e processos de produção, tais
como: coleta e preparação do material; transformação do material em produto;
acabamento final; precificação;
comercialização. Atualmente, as oficinas de capacitação ofertadas são: Do fio ao
Chapéu -Encontro com as artesãs organizado pelo curso de Psicologia; Análise do
Processo de produção e Oficina de precificação organizados pelo curso de
Administração e Análise do Processo de produção e Oficina de Padronização e
Qualidade organizado pelo curso de Arquitetura e Urbanismo. Conclusão: O projeto
encontra-se em desenvolvimento e espera-se que através das ações
sócio-educativas-culturais realizadas, conseguir a melhoria das condições de vida da
população, o aproveitamento das vocações regionais e a melhoria do processo
produtivo já realizado. 
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