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Introdução: O programa Periquito - Comunidade em ação é desenvolvido com
integração multidisciplinar de diferentes áreas do conhecimento envolvendo os cursos
de Administração, Arquitetura e Urbanismo e Psicologia do Unileste. É fruto da
parceria do centro universitário com o Instituto Cenibra e as comunidades de Baixio,
Santa Cruz e Serraria, localizadas no município de Periquito.
Neste programa, os alunos dos três cursos atuam em conjunto para que os saberes
específicos se transformem e aumentem ainda mais no contato com as demandas e
necessidades da comunidade parceira.  Objetivo: O objetivo principal é desenvolver
ações sócio-educativas-culturais, visando a melhoria das condições de vida da
população, o aproveitamento das vocações regionais e a melhoria do processo
produtivo já realizado. Pode-se apontar também o foco de contribuir para o
desenvolvimento econômico local, preservar a cultura e cultivar o sentimento de
pertencimento. Metodologia: São desenvolvidas abordagens metodológicas que
articulam os conhecimentos acadêmicos à realidade e saberes locais, com utilização de
estratégias que privilegiem a participação ativa dos membros da comunidade e a
relação teoria-prática permeadas por atividades dinâmicas.
São propostas intervenções em três eixos, a serem abordados ao longo de três anos, a
saber: sensibilização e diagnóstico previsto para este ano; capacitação que perpassam
os três anos de duração do programa; pesquisa de novos mercados e desenvolvimento
de novos produtos – previsto para 2015– e formação de multiplicadores que acontecerá
em 2016. Resultados: A etapa de diagnóstico, que está sendo realizada, envolve o
mapeamento de toda cadeia produtiva com identificação dos sujeitos e processos de
produção de cada uma das comunidades visitadas. Entrevistas estão sendo realizadas,
bem como fotografia e filmagem das residências de cada artesã. Espera-se, ao final,
assim conseguir entender os desejos de cada uma e também do coletivo para traçar as
metas da próxima etapa que é a de capacitação dos participantes. Conclusão: Espera-se
através das ações sócio-educativas-culturais realizadas, conseguir a melhoria das
condições de vida da população, o aproveitamento das vocações regionais e a melhoria
do processo produtivo realizado nas três comunidades. 
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