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Introdução: Os autores extensionistas no projeto Consultoria ao 3º setor, do curso de
Administração do Unileste, investigaram as diversas formas de trabalho associado e
autogestionário, como estratégia para compreender metodológica e cientificamente as
intervenções necessárias à execução do projeto.
O processo de incubação consiste na assessoria a grupos sociais por universidades ou
órgãos públicos na formação técnica, qualificação e acompanhamento dos processos
de decisões, implantação de atividades econômicas como finanças, gestão, produção,
trabalho e comércio durante um período. Visa uma organização coletiva para criação
de empreendimentos econômicos solidários. Objetivo: Aprofundar os estudos acerca
do que são incubadoras sociais e pesquisa para viabilidade de futura implantação no
campus do Unileste, possibilitando maior integração entre a universidade e as
comunidades da Região Metropolitana do Vale do Aço, segmentos externos à
comunidade acadêmica. Metodologia: O projeto propõe inicialmente a busca de
alianças, conhecimento do assunto, qualificação e condições para a assistência técnica
aos grupos possivelmente envolvidos à incubadora. Além disso, procura-se também
tudo o que é necessário ao fomento (documentação, assistência do governo, custos,
etc.) ao projeto. Sendo assim, a pesquisa utilizada é a exploratória, em que busca-se
maior familiaridade com o assunto, envolvendo pesquisas bibliográficas, entrevistas
com pessoas experientes no tema e estudo de caso. Resultados: O Projeto de Extensão
Consultoria do 3° Setor já presta serviços semelhantes ao de uma incubadora social.
Por meio deste, quatro comunidades recebem assistência dos alunos de administração,
de ciências contábeis, de arquitetura e de psicologia do Unileste e apoio do Instituto
Cenibra. Buscam desenvolver ações socioeducativas e culturais, estimulando as
vocações regionais. Os eixos de intervenção nestas comunidades são: sensibilização e
diagnóstico, capacitação, pesquisa de novos mercados, desenvolvimento de novos
produtos e formação de multiplicadores. 
O Unileste na perspectiva das parcerias estimula a política de estreitamento das
relações com diversas outras instituições na busca de novos horizontes para a
construção desta incubadora, exemplo disso ocorreu na viagem técnica em que os
alunos visitaram duas incubadoras: uma de economia mista assessorada pelo Sebrae/
RJ na cidade de Teresópolis  e outra de economia social desenvolvida pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/ UFRJ)- Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares (ITCP/COPPE/UFRJ). Conclusão: A intenção da construção
da incubadora social no campus do Unileste torna-se um referencial conceitual e
metodológico acerca de incubação e o acompanhamento dos empreendimentos
solidários pós-incubação.
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