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Introdução: Existe mútua realimentação entre ensino, pesquisa e extensão,através das
mesmas é possível a formação integral da pessoa humana. A comunidade
circunvizinha à instituição apresenta demandas e carências que podem ser atendidas
pelo potencial disponível no Curso de Engenharia Elétrica.Entre essas demandas e
carências estão os serviços básicos envolvendo as utilizações finais da eletricidade nos
segmentos residencial e comercial.Já o potencial no Curso de Engenharia Elétrica
envolve docentes qualificados, alunos incentivados,capacidade de articulação e
oferecimento de propostas pedagógicas de ensino e excelente infraestrutura
tecnológica.Trata-se,assim,do Curso de Engenharia Elétrica prestar,também,sua
contribuição para uma sociedade solidária. Objetivo: Capacitar os participantes em
conhecimentos teóricos e habilidades práticas para interpretar, elaborar, realizar e fazer
a manutenção de instalações elétricas residenciais e comerciais. Consolidar a relação
entre a academia e a sociedade e ajudar na formação cidadã efetiva na qual se valoriza,
também, a atividade solidária e comunitária. Metodologia: Os alunos participam, sob
tutela do coordenador do projeto, das seguintes atividades: estudo e consolidação de
conhecimentos sobre conteúdos didáticos envolvidos na capacitação; preparação e
elaboração de conteúdos e materiais físicos para uso em aulas teóricas; preparação e
elaboração de conteúdos e materiais físicos para uso em aulas de práticas laboratoriais;
aplicação de aulas teóricas; aplicação de aulas de práticas laboratoriais; aplicação de
aulas sobre utilização de software autocad de projetos elétricos; elaboração e aplicação
de avaliações da aprendizagem e no acompanhamento de visitas técnicas de campo.
Resultados: Espera-se, ao final da formação, que os participantes sejam capazes, de um
lado, de
ler, interpretar e analisar projetos de instalações elétricas residenciais desenvolvidos
em planta baixa, em circuitos unifilares e multifilares e, de outro, a partir das peças
escritas dos projetos, realizarem trabalhos de execução dos mesmos, satisfazendo os
requisitos técnicos normativos e respeitando as legislações aplicáveis. Espera-se
também que os formandos possam diagnosticar, identificar e resolver problemas
existentes em instalações elétricas residenciais apoiando-se em
procedimentos e instrumentos adequados para cada finalidade.
 Conclusão: O projeto está em andamento. As aulas estão acontecendo no laboratório
de Máquinas Elétricas do Unileste e os alunos tem demonstrado interesse nas aulas
ministradas. Houve algumas desistências por motivos diversos. Até o momento, os
resultados de aprendizagem dos alunos está sendo satisfatória.
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