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Introdução: O presente trabalho foi realizado na comunidade Morada do Vale, como
pré-requisito para a aprovação da disciplina “Psicologia Comunitária” do curso de
Psicologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste. Através de
encontros com moradores do bairro, foi possível vivenciar várias realidades
sociais.Percebe-se que as demandas levantadas são muito parecidas, independentes da
faixa etária, concentrando na segurança e educação. Nota-se a importância da
instituição de fazer melhorias na comunidade ao seu redor, propiciando uma melhor
qualidade de vida aos moradores e autonomia e experiência aos acadêmicos. Objetivo:
O presente trabalho teve como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida
dos moradores localizados ao redor do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais
– Unileste, além de proporcionar aos acadêmicos a prática social comunitária
aperfeiçoando sua atenção à comunidade. Metodologia: No primeiro momento foi
realizada uma visita ao bairro Morada do Vale, com a presença da assistente social de
Coronel Fabriciano e foram distribuídos convites para uma reunião. Realizaram-se
reuniões, nas quais foram levantadas demandas de atuação e foram utilizadas fichas de
cadastramento dos participantes. Os instrumentos utilizados foram às fichas de
cadastramento, convites, folders informativos e cartazes. O recurso mais utilizado nos
encontros foi a discussão, na qual os acadêmicos do Unileste expunham a proposta de
trabalho e os participantes enumeravam demandas de atuação dos cursos do Unileste
para o bairro.  Resultados: Realizaram-se encontros com moradores do bairro Morada
do Vale com o objetivo de levantar as questões que incomodavam os moradores e que
a instituição teria condições de ajudar a melhorar. Através dos encontros percebe-se
que a maior preocupação dos participantes era a falta de segurança e de uma creche no
bairro. Além desses pontos foram detectadas situações nas quais é cabível a
intervenção de projetos do Unileste, como: curso de informática que poderia ser
ofertado na instituição, cursos de culinárias com enfoque na economia doméstica,
recreação e aulas de reforço, abertura de espaço para exposição e vendas dos bordados
e pinturas produzidos pelos moradores. Percebeu-se também um elevado índice de
adolescentes grávidas, podendo se trabalhar essa questão com projetos de
conscientização da importância do uso de métodos contraceptivos. Outra questão
levantada foi o distanciamento dos moradores em relação ao Unileste, apesar de serem
próximos devido à localização, os moradores não acreditam na sua inserção na
instituição. Assim, voltar-se-ia à atenção para a comunidade, através de trabalhos de
capacitação, rendimento e economia, possibilitaria a transformação dos moradores e
consequentemente do bairro. Além do ganho para a comunidade, o projeto propiciou
experiências importantes para a autonomia e autogestão dos acadêmicos em
Psicologia. Conclusão: Através dessa intervenção é possível perceber que a atuação do
Unileste no bairro diminuiria o “distanciamento” de realidades. Acredita-se que com a
inserção de projetos do Centro Universitário no bairro, os moradores teriam melhoria
na qualidade de vida e os acadêmicos ganhariam experiências, propiciando autonomia
e autogestão na formação.
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