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Introdução: Atualmente a eletricidade está presente de forma integral no cotidiano do
ser humano, seja para aceder uma lâmpada, assistir televisão, “navegar” na internet e
para muitas outras coisas.  O uso crescente de eletrodomésticos nas nossas habitações
tem simplificado a nossa vida em larga escala, assim, o uso de energia elétrica se torna
cada vez maior dentro da sociedade, e esse numero acaba se tornado importante para
meios de conscientização, sustentabilidade e eficiência enérgica, por parte dos
usuários. Neste contexto o estudo e a capacitação nessa área se tornam importante. 
Objetivo: Objetivo Geral:
Capacitar os participantes em conhecimento prático e teórico na area da elétrica.
Objetivos Especificos:
Ensinar a leitura/interpretação e a elaboração de projetos elétricos residenciais;
Realizar trabalhos de manutenção de instalações elétricas residenciais;
Oferecer oportunidade aos alunos de engenharia trabalhar como instrutores.
Metodologia: Os primeiros meses de trabalho foram realizados o nivelamento e
discutidos temas relevantes sobre o assunto e prováveis projetos para exposição, dando
sequência no projeto, começou a fase de teste das práticas desenvolvidas para então
apresentar os trabalhos para a comunidade do Vale do Aço. Resultados: O projeto
conta com 5 alunos de engenharia elétrica e através de estudos, práticas laboratoriais e
discussões sobre sustentabilidade, foram desenvolvidos os projetos, de sustentabilidade
e circuitos residenciais, que foram apresentados no encontrão 2018 do Unileste e em
eventos criados pelo projeto de extensão empreender social. Conclusão: O projeto
oferece, por meio de aulas práticas e teóricas formar pessoas aptas a trabalhar na area
da elétrica, sendo que também oferece a oportunidade aos alunos de engenharia
capacitar-se como instrutores.
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