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Introdução: O projeto é desenvolvido a partir da integração multidisciplinar de
diferentes áreas do conhecimento envolvendo saberes e práticas dos cursos de
Administração, Arquitetura e Urbanismo, e o curso de Psicologia do UnilesteMG. Este
projeto concretiza a parceria do Instituto CENIBRA, UnilesteMG  e a associação
Mulheres Vitoriosas do município de Periquito. A Psicologia nesse contexto de
intervenção comunitária atua amparada nos pressupostos teóricos da Psicologia Social,
privilegiando o trabalho com os grupos, colaborando para a formação da consciência
crítica e para a construção de uma identidade individual e social.  Objetivo: Tendo
como objetivo realizar um diagnóstico das questões comunitárias, no primeiro
momento objetivou-se a apresentação do pré-projeto, o estabelecimento de vinculo
com a comunidade, e estruturação de ações que viabilizassem o diagnóstico, a fim de
desenvolver ações sócio-educativas-culturais, visando melhoria das condições de vida
da comunidade de Baixio, Periquito. Metodologia: O projeto está sendo desenvolvido
a partir da metodologia da pesquisa ação, sob a abordagem da Psicologia Comunitária
que oferecerá suporte às atividades de intervenção.  A associação Mulheres Vitoriosas
conta com a participação de 32 mulheres da região de Baixio. No primeiro momento
contou com a participação de 05 mulheres da região participantes da Associação
Mulheres Vitoriosas, alunos extensionistas e professores do UnilesteMG, e
funcionários do Instituto CENIBRA. Resultados: No primeiro momento utilizou-se a
técnica da observação participante sistemática para recolha de dados iniciais, e a
apresentação do pré-projeto, com intuito de descrever a proposta e os objetivos. Neste
momento inicial as associadas da associação Mulheres Vitoriosas, falaram sobre o
projeto, suas vontades e de suas necessidades para a associação começar a funcionar.
Posteriormente será realizado o mapeamento de todo o projeto da cadeia produtiva que
envolve a identificação dos sujeitos e processos de produção, tais como: história da
comunidade e formação do grupo de trabalho; compreensão do processo de
institucionalização do grupo, envolvendo principalmente a análise documental e as
vivências coletivas internas e como esse grupo estabelece e desenvolve suas relações
com a sociedade. Após todo o mapeamento será produzido um relatório do diagnóstico
com as propostas de intervenção e organização da cadeia produtiva, para posterior
traçado das ações.  Conclusão: O projeto que se encontra em desenvolvimento,
vislumbrando ações coletivas/grupais, objetivando a compreensão da estrutura e
atribuições de significados e características das condições de trabalho percebidas pelos
participantes. Com intervenções que alcancem uma cultura de cooperação e trabalho
em grupo, estimulando a criação e desenvolvendo o espírito associativo.
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