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Introdução: O projeto de extensão Consultoria 3º setor integra ações do curso de
administração do Unileste.  Trata-se de projeto que está em atividade na comunidade
de Cocais das Estrelas, localizada próxima ao município de Antônio Dias com início
no primeiro semestre de 2013 e com a previsão de três anos de intervenções. Estão
envolvidos os graduandos dos cursos de Administração, Psicologia e Arquitetura do
Unileste com seus respectivos coordenadores em parceria com a CENIBRA e tem
como atores principais os residentes na comunidade que trabalham a palha do indaiá
na confecção de artigos, principalmente o chapéu de palha. Objetivo: Tem por objetivo
contribuir para a evolução do processo produtivo da palha do indaiá, promovendo a
cooperação e o trabalho em grupo dos moradores da comunidade, garantindo o
reconhecimento dos residentes em meio a sociedade regional certos de que os
acadêmicos possam contribuir colocando em prática os conhecimentos científicos.
Metodologia: Para o desenvolvimento dessa fase inicial foram realizadas reuniões
discursivas entre a Professora Coordenadora Betinna Tassis e os extensionistas,
simultaneamente com intervenções na comunidade de Cocais das Estrelas para
diagnosticar as necessidades dos moradores daquela localidade e associá-las a um
programa que está sendo desenvolvido para o progresso do projeto. Foram feitas
visitas ao local e realizadas entrevistas para coletar informações dos eixos social,
cultural, territorial, produtivo, ergonômico e econômico para análise documental e
tabulação dos resultados.  Resultados: Os resultados auferidos em Cocais das Estrelas
foram coletados em cinco famílias, com a participação dos alunos no momento da
entrevista que formaram grupos com um representante de cada curso para a aplicação
de diferentes pontos de análise. Foi percebida a história e tradição das pessoas
envolvidas no fazer, e a necessidade delas estarem inseridas no contexto de
desenvolvimento comunitário e tecnológico, identificado as técnicas utilizadas por eles
na fabricação do artesanato, as pessoas envolvidas e o entendimento do processo como
um todo.	
As atribuições para desenvolvimento das ações foram realizadas de forma
multidisciplinar, valorizando os diversos olhares sobre as análises dos fatos coletados,
promovendo a saudável universalidade de conhecimentos que se espera na academia. 
 Conclusão: Esta etapa inicial trouxe um ponto significativo sobre importância do
trabalho em grupo, da história, tradição, multiplicação e preservação de uma atividade
que faz parte de uma cultura local, e notada a necessidade para futuras intervenções na
comunidade investindo nessa estratégia que foi decisiva para o andamento do projeto.
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