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Introdução: O projeto de extensão em consultoria 3ºsetor, com alunos extensionistas
do Unileste estabelece relação mútua entre consultor e cliente através de um amplo
processo de aprendizagem. A importância social da ONG dependerá da capacidade dos
gestores em planejar estrategicamente suas ações. A complexidade da prestação de
contas viabiliza a consultoria para gestão dos recursos financeiros, que permitirá ao
voluntário ou doador visualizar o alcance do investimento e almejar resultados
organizados e transparentes. Este é novo campo de estudo para o administrador frente
a alterações organizacionais, devido à consultoria envolver diferentes perspectivas para
a solução de problemas e tomada de decisão. Objetivo: O advento das organizações da
sociedade civil permitiu expansão dos estudos de consultoria. O objetivo deste trabalho
consiste em identificar problemas referentes à gestão das organizações intituladas
Organizações Não Governamentais - ONG’s, a fim de auxiliar, orientar, direcionar e
propor soluções, numa visão sistêmica de seu ambiente interno e externo.
Metodologia: Para o projeto, adotou-se como metodologia investigação de caráter
qualitativo, incorporando a complexidade do cotidiano.  Avaliou-se de forma indireta,
por meio de observação, a conduta de uma ONG, dos dirigentes, funcionários e
usuários. De forma direta, houve contato com os envolvidos no processo na forma de
entrevistas, com o intuito de visualizar seu pleno funcionamento. Um questionário foi
estruturado na busca de respostas dos profissionais da organização e melhor
entendimento de suas rotinas laborais. Diante do objetivo, buscou-se selecionar meios
didáticos ou não, capazes de avaliar o ambiente organizacional e orientar
periodicamente as diretrizes a serem seguidas. Resultados: Baseado na observação e
entrevistas é permitido aos extensionistas, extrair informações e associá-las à maneira
mais eficiente de se propor a solução. Os profissionais foram abordados inicialmente,
na própria entidade conforme organograma da empresa. Foi necessário contatá-los por
telefone para realizar nova abordagem identificando o perfil mais adequado aos
objetivos do projeto, de forma a garantir que os entrevistados respondessem ao
questionário.
Em todos os casos, o questionário teve a preocupação de identificar claramente, dentro
da organização, as pessoas que poderiam representá-la em termos de conhecimentos
formais, vivência e relatos de experiência. Cabe ressaltar que, foram analisadas as
habilidades e conhecimentos aprendidos ao longo de sua permanência na organização,
entendendo que a aprendizagem é maior que a criação do conhecimento, não se
esquecendo das atitudes.
Os resultados indicados direcionaram as atividades, fornecendo dados para uma
avaliação mais completa. Aos consultores podemos destacar o aprendizado em termos
de discernimento, percepção e observação da realidade. 
Outros aspectos podem fundamentar a experiência dos alunos: reflexão, qualidade da
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experiência e habilidades interpessoais. Tais aquisições constituem-se fatores
essenciais para a formação de sua identidade como consultores.
 Conclusão: Observa-se que por meio de entrevistas realizadas na ONG pesquisada, a
consultoria definiu-se como uma prática necessária para que o consultor atenue seu
senso critico e estabeleça soluções. O tema abordado possibilitou aos extensionistas
verificarem a eficiência do processo de consultoria no que tange Ao direcionamento de
uma organização.
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