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Objetivo: - Capacitar os jovens em conhecimentos básicos e fundamentais sobre a
teoria da eletricidade.
- Capacitar os jovens em habilidades e práticas de execução de instalações elétricas
residenciais, leitura e interpretação de projetos elétricos residenciais nos formatos
planta baixa, diagrama unifilar e multifilar, reparos/manutenção em instalações
elétricas residenciais.
 Metodologia: Este projeto de extensão é desenvolvido mediante a aplicação de aulas
teóricas, através de instrutor capacitado e acompanhado pelo coordenador do projeto.
O conteúdo técnico-teórico está reunido em uma apostila principal, elaborada pelo
professor coordenador do projeto, e que se constitui como o livro-texto das atividades
de formação.
Práticas de laboratório são desenvolvidas nas instalações laboratoriais do
CEE/UnilesteMG, objetivando a verificação prática dos fundamentos teóricos
abordados em atividades teóricas.
Visitas técnicas a obras em curso contribuem para consolidar o aprendizado em
campo. Também são realizadas algumas implementações de circuitos de
instalações elétricas em bancada laboratorial de instalações elétricas. Resultados:
Espera-se, ao final da formação, que os participantes sejam capazes, de um lado, de
ler, interpretar e analisar projetos de instalações elétricas residenciais desenvolvidos
em planta baixa, em circuitos unifilares e multifilares e, de outro, a partir das peças
escritas dos projetos, realizarem trabalhos de execução do mesmos, satisfazendo os
requisitos técnicos normativos e respeitando as legislações aplicáveis.
Espera-se também que os formandos possam diagnosticar, identificar e resolver
problemas existentes em instalações elétricas residenciais apoiando-se em
procedimentos e instrumentos adequados para cada finalidade.
 Conclusão: O projeto está em andamento. As aulas estão acontecendo no laboratório
de Máquinas Elétricas do UnilesteMG, e os alunos tem demonstrado interesse nas
aulas ministradas. Houve algumas desistências de alunos por motivos diversos. Até o
momento, os resultados de aprendizagem dos alunos esta sendo satisfatória.
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