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Introdução: O projeto de extensão Consultoria ao 3º setor integra ações do curso de
Administração em parceria com cursos de Psicologia e Arquitetura e Urbanismo do
Unileste com fomento de instituição externa parceira, a CENIBRA – Celulose
Nipo-Brasileira S.A.. 
Trata-se de projeto de intervenção na comunidade de Cocais das Estrelas, onde
docentes e discentes idealizam formas de promover a cultura, cidadania e o
voluntariado transformador, com ações pontuais nos processos de produção da palha
de indaiá.
Constitui prática acadêmica de atendimento à comunidade, com ações voltadas para
inclusão e criação de espaços para difusão e construção de valores culturais. Objetivo:
Viabilizar a promoção e capacitação para o trabalho, visando o exercício da cidadania
participativa dos sujeitos envolvidos no processo produtivo, formando uma rede
colaborativa entre comunidade, empresa e centro universitário, com intuito de
contribuir para o desenvolvimento econômico local, preservando a cultura e
provocando o sentimento de pertencimento. Metodologia: Após seleção de alunos
extensionistas através de cadastro institucional, foram realizadas reuniões com os
parceiros envolvidos, no intuito de fortalecer a discussão a respeito do tema e dividir
atribuições. As parcerias atenderam demandas específicas, pensando estrategicamente
as demandas da comunidade. Visita técnica à comunidade, elaboração de questionário,
entrevistas, transcrição e tabulação dos dados, produção de vídeo e organização de
evento foram atividades realizadas de forma integrada e multidisciplinar, em reuniões
periódicas de trabalho. Resultados: Busca-se viabilizar a relação transformadora entre
a universidade e a sociedade para efetivar a democratização dos conhecimentos
acadêmicos/científicos e a produção de novos conhecimentos articulados com os
saberes populares e integrados aos valores sócio-culturais regionais.
Foram definidos 4 eixos de trabalho. No eixo sensibilização e diagnóstico com a
articulação interdisciplinar, compreende-se as atribuições de significados e
características das condições de trabalho percebidas pelos participantes.
No eixo de desenvolvimento da capacitação o objetivo principal será auxiliar o grupo
no desenvolvimento de ações que os potencializem para melhorar suas práticas
produtivas e de comercialização; produzir tecnologias de ciências gerenciais com o
intuito de melhorar capacitação individual e a competência administrativa, reconhecer
e valorizar vocações e talentos locais; integrar diversas famílias, tendo a vida social
ativada e incentivada pelo grupo; resgatar a cultura como fator de agregação de valor à
arte e ao design de objetos.
A pesquisa de novos mercados e desenvolvimento de novos produtos pretende gerar
possibilidades de negócios sustentáveis e inovadores como diferencial do produto e
oportunidades de ocupação e renda da população.
Lideranças participarão do processo de formação de multiplicadores,
instrumentalizando o grupo para autonomia na continuidade do projeto, que terá 3 anos
de atuação.
 Conclusão: A intenção que permeia este projeto é promover uma cultura de
cooperação e trabalho em grupo, estimulando a criação e desenvolvendo o espírito
associativo, orientando o acesso a técnicas e tecnologias sociais adequadas para
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melhoria da capacidade produtiva. 
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