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Introdução: Introdução
O projeto de extensão Consultoria 3º setor propõe a realização de consultoria e
assessoria a entidades do terceiro setor através de ações do curso de administração,
psicologia e arquitetura do Unileste e com parceria com a CENIBRA. O projeto
realizou atividades na comunidade de Cocais das Estrelas e de Periquito, durante o
primeiro semestre de 2014.
 Objetivo: Contribuir com a comunidade para juntos aperfeiçoar seus processos de
produção, desenvolver as habilidades empreendedoras e promover o trabalho em
equipe dos moradores do local, tornando a comunidade reconhecida na sociedade, de
modo que os acadêmicos possam colocar seus conhecimentos científicos em prática,
contribuindo para o desenvolvimento da sociedade.  Metodologia: Para o
desenvolvimento dos projetos foram realizadas reuniões discursivas entre a Professora
Coordenadora Betinna Tassis e os extensionistas, simultaneamente com intervenções
na comunidade para definir ações a serem tomadas, foram feitas visitas ao local e
pesquisas para definir temas serem abordados na comunidade. Um dos temas
pesquisado e analisado em função do desenvolvimento das comunidades foi o
Empreendedorismo Social, que  alia um negócio lucrativo ao desenvolvimento da
sociedade. O empreendedorismo tem como fundamento a cidadania, visando a
construção do bem-estar coletivo, da cooperação. Resultados: Através das pesquisas
conclui-se que o empreendedor social visa conquistar mercado e ao mesmo tempo
realizar ações para desenvolvimento da comunidade em que está inserida, é
responsável pelo crescimento econômico e pelo desenvolvimento social. 
É a pessoa que faz o que gosta e busca com seu trabalho a realização pessoal e o
sustento da família. Com o trabalho em equipe cada individuo contribui com suas
habilidades e conhecimentos para o sucesso e realização de todos e do negócio.
Empreendedorismo é aprendizado pessoal, que impulsionado pela motivação,
criatividade e iniciativa, busca descobrir sua vocação e identificar oportunidades no
mercado. O empreendedor sonha e busca transformar seu sonho em realidade, os
moradores de ambas as comunidades tem um sonho em comum e estão transformando
em realidade e realização pessoal. 
Um dos desafios encontrados foi a administração do tempo, tendo em vista que os
moradores das comunidades tem dificuldade em separar a vida pessoal da vida no
trabalho, para isso os acadêmicos intencionam orienta-los a organizar as tarefas,
definir quando serão realizadas e quanto tempo irão gastar.
 Conclusão: Este projeto enfatizou a importância da contribuição do empreendedor
para o desenvolvimento da sociedade, o trabalho em equipe e a administração do
tempo como base para o planejamento de desenvolvimento das atividades laborais do
empreendedorismo em comunidade.
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