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Introdução: O Projeto “Comunidade em Ação: Geração de Renda”, desenvolvido em
Serraria (Periquito–MG), se realiza através da parceria entre a Associação Comunitária
Trabalho e Renda-Buscando Progresso e as instituições Unileste-MG e Cenibra. Tal
iniciativa conta ainda com a participação de graduandos em Psicologia, Arquitetura e
Urbanismo, Ciências Contábeis e também em Administração. Esta relação entre
diferentes áreas de conhecimento permite realizar ações extensionistas, ou seja,
atuações além da sala de aula para a prática dos conteúdos adquiridos teoricamente.
Desta forma, tanto possibilita o atendimento às reais necessidades, anseios e aspirações
da comunidade, quanto permite  aos alunos aprimorarem sua formação acadêmica.
Objetivo: Como objetivo inicial buscou-se conhecer a associação, sua história e os
interesses pessoais e grupais que possuem, de modo a estabelecer vínculos com os
mesmos e direcionar atividades diante das demandas apresentadas. Objetiva-se
desenvolver ações sócio-educativas-culturais que beneficiem tanto a Associação,
quanto a comunidade a qual pertence. Metodologia: No primeiro encontro realizado
junto às associadas estiveram presentes uma funcionária do Instituto Cenibra, algumas
participantes da Associação e as alunas extensionistas junto aos professores do
UnilesteMG. O pré-projeto foi apresentado ao grupo, através de slides promovidos
pela funcionária da Cenibra e pelas professoras. Logo, as participantes da Associação
tiveram como porta voz duas associadas, sendo uma presidente e a outra tesoureira que
apresentaram a história da Associação, suas conquistas, objetivos futuros e
dificuldades. Em seguida todos se apresentaram colocando suas possíveis formas de
contribuição, seus interesses e expectativas, terminando o encontro com um lanche
coletivo oferecido pelas próprias associadas. Resultados: O grupo do Projeto de
Extensão foi acolhido pelas associadas no local que a associação já possui. Este
estabelecimento está equipado com o maquinário em que as mulheres da Associação
pretendem trabalhar, sendo o foco de suas atividades a produção de alimentos de
padaria para a geração de renda. Inicialmente apresentou-se o pré-projeto, no qual
constam informações a respeito da parceria entre Cenibra e Unileste para a promoção
de ações sociais. Nesta exposição também estão inclusos os objetivos que foram
delineados previamente pelos responsáveis da extensão, constando ainda um espaço
para a complementação com as necessidades da associação. Visto que tais objetivos
devem ser avaliados e correlacionados. Neste primeiro encontro, as mulheres foram
estimuladas a expor suas ideias, pensamentos e sentimentos a respeito do que
construíram como proposta de trabalho. Durante o discurso, foi possível perceber a
importância de um trabalho direcionado à autoestima e perseverança do grupo, visto
que foi mencionado por elas o sentimento que possuem diante das chacotas feitas pela
comunidade em que vivem. Também apresentaram a falta de documentações, de
capacitações e de uma assistência técnica para auxiliar no manuseio e manutenção das
máquinas. Diante destas exposições, as extensionistas colocaram  e  possibilidades
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para melhorias. Conclusão: Este projeto encontra-se em processo. Objetiva realizar
atividades que estimulem o sentimento de grupo e a capacidade criativa, que
contribuam para o desenvolvimento econômico e preservação da cultura, e que
promovam o sentimento de pertença dos envolvidos para que os mesmos participem de
forma produtiva no exercício da cidadania.
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