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Introdução: O projeto de extensão Consultoria ao 3º setor integra ações dos cursos de
Administração, Arquitetura e Psicologia, fomentados pelo Instituto Cenibra,
oportunizando bolsas de pesquisa para alunos extensionistas, envolvidos na pesquisa e
busca de soluções para as demandas das comunidades de Cocais das Estrelas e
Periquito. A Hidrelétrica Furnas fomentou iniciativas de geração de renda em
Periquito. O projeto se desmembra em duas vertentes, com foco na economia solidária
e tecnologias sociais, Projeto Indaiá, em Cocais das Estrelas e Projeto Comunidade em
Ação, envolvendo três associações na zona rural de Periquito, ambas em Minas Gerais.
 Objetivo: Através dos projetos pretende-se inserir a cultura do comércio justo e em
rede, pilares da economia solidária, além de gerar renda para os envolvidos e
desenvolver o capital intelectual aprimorando conhecimento em todos os envolvidos,
buscando soluções técnicas, científicas e operacionais para atender à consultoria.
Metodologia: O primeiro momento prevê a visita in loco para observação, reunião com
os envolvidos na comunidade, entrevista de diagnóstico, para maior percepção da
situação em que se encontram as entidades e demandas necessárias.  Os extensionistas,
orientados pelos docentes, realizam cruzamento de dados de forma transdisciplinar,
aprofundando pesquisas científicas para propor soluções e implementar intervenções
nas comunidades, através de consultorias jurídicas, de gestão financeira, habilidade de
trabalho em equipe, elaboração de produto, empreendedorismo, entre outras.
 Resultados: Em Cocais das Estrelas o Projeto Indaiá atende grupo de artesãs que
trabalham a palha como matéria prima na elaboração de produtos, chapéu de palha foi
o indutor inicial do projeto, atualmente percebe-se a efervescência de novos produtos e
urgência em orientar estratégias de formalização jurídica, organização do trabalho
coletivo, empreendedorismo, gestão do tempo, orçamento familiar e gestão de custos,
precificação, marketing e pesquisa de novos mercados.Na comunidade de Periquito, a
Associação Buscando o Progresso, de Serraria, possui vocação identificada,
equipamentos, treinamento e determinação para implementar uma padaria comunitária.
A Associação Mulheres Vitoriosas de São Sebastião do Baixio, ainda não identificou
vocação, construiu um galpão e busca equipamentos e ferramentas de gestão para
viabilizar o empreendimento. A Associação APRAFASC, embrionária, nasce no seio
de grupo fortemente envolvido em soluções e fortalecimento de redes, oportunizando
às esposas dos participantes no Projeto Balde Cheio, a geração de renda e capacitação
para o trabalho associado. Mais do que conhecimento científico, as relações de troca,
onde se aprende com o “fazer popular” tornam-se ricas na medida em que as relações
pessoais se fortalecem e a confiança na proposta de soluções dos consultores
extensionistas é acreditada pela comunidade.
 Conclusão: Na medida em que os processos de consultoria forem sistematizados e
passíveis de aplicação em demandas diversas, territórios diferentes estabeleceu-se o
marco da tecnologia social, metodologicamente e politicamente correta. Os resultados
sempre serão atrelados às pessoas, e o modo como se apropriam do conhecimento,
acadêmico e popular.
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