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Introdução: A instituição de ensino tem como prerrogativa a construção do
conhecimento em sintonia com a lapidação de talentos humanos, promovendo o
desenvolvimento econômico e intelectual no território onde está inserida.
 Os projetos de extensão universitária constituem processo educativo, cultural e
científico com inter-relação ensino, pesquisa e extensão.
O curso de Administração propõe em sua grade de disciplinas o Laboratório de
Consultoria, onde os discentes atendem a micro e pequenas empresas da região, e o
Laboratório de Responsabilidade Social, onde atendem a entidades do 3º setor.
 Objetivo: O projeto Consultoria e 3º setor  prevê o atendimento a empresas e
entidades  interessadas em processo de consultoria empresarial, sem ônus para os
clientes, mas exigindo a abertura das informações e o comprometimento do empresário
ou gestor. Metodologia: Os discentes participam do projeto por adesão, seguindo
critérios de Edital, e através das disciplinas envolvidas.  São realizadas reuniões
periódicas e pesquisas a referencias bibliográficas a respeito das temáticas propostas e
escolhida uma entidade onde os extensionistas, de diversos cursos,  poderão atuar na
prática, orientados por professores. Resultados: Capital intelectual e seu gerenciamento
na perspectiva de atingir métodos administrativos e metas empreendedoras são
considerados como inovação tecnológica empresarial.
Estas ferramentas pressupõem a construção cognitiva do conhecimento, que é processo
 dinâmico e variável, de acordo com o volume de informações e capacidade de
absorção dependerão da predisposição de raciocínio distinto dos indivíduos.
O projeto de extensão em consultoria experimenta modelo estratégico acadêmico do
curso de administração na aplicação prática de referenciais teóricos ministrados e
pesquisados, conferindo ativo indispensável ao discente em sua capacidade cognitiva.
No campo das ciências sócias aplicadas, particularmente em administração, a inovação
constitui campo complexo de pesquisa, o comportamento nas empresas é limitado e
pouco conclusivo no grupo de indústrias, ou mesmo da empresa individual ou pequena
empres, buscando novos modelos de gestão em sua cadeia de valor.
O capital intelectual pode ser relacionado a todo ativo intangível de uma organização,
tendo como mola mestra as pessoas. 
Promover a competência dos discentes para atingir ativos relacionados ao mercado,
fornecedores, parceiros, processos internos, infraestrutura tecnológica e educação,
caracteriza-se como elemento primordial do projeto.
 Conclusão: O conhecimento tem efeito de bola de neve, quanto maior a superfície,
mais neve se consegue captar, neste sentido, quanto maior é a busca, mais competência
técnica para promover a inovação e o capital intelectual, essência do desenvolvimento
organizacional. Neste sentido, o curso de administração do Unileste mostra seu
potencial!
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