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Objetivo: -Oportunizar ao discente o desenvolvimento de habilidades, enquanto
membro de equipe e prestadores de serviço; 
-contribuir para a solução de problemas de saneamento básico, especificamente, de
tratamento de esgoto, em comunidades carentes.
 Metodologia: O projeto de extensão Desenvolvimento de projeto padrão de ETEs
pré-fabricadas para pequenas comunidades é vinculado ao curso de Engenharia
Sanitária e Ambiental do Unileste-MG. Foi elaborado através da escolha da
comunidade e com a apresentação do plano de trabalho ao responsável pela concepção
da ETE. Os discentes, com a supervisão dos professores orientadores, fazem coleta de
informações em campo; consolidação dos dados obtidos; discussão das propostas a
serem adotadas no projeto; elaboração dos projetos básicos de engenharia e
apresentam a pesquisa desenvolvida à comunidade escolhida. O objetivo é de atender
as expectativas da comunidade, ressaltando a importância social, econômica e
ambiental que esse projeto tem para a sociedade. Resultados: Para a realização do
projeto em questão foi feito um estudo inicial, com informações colhidas em campo,
para escolher a comunidade para o trabalho, que deveria ter população de 100 a 300
habitantes. Após a escolha dessa comunidade, que possui 100 habitantes, analisou-se
qual tipo de ETE era mais viável para implantação, a de fibra de vidro ou concreto.
Discutidas as propostas a serem adotadas no projeto, chegou-se a conclusão que o
material mais viável para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto era o
concreto. A escolha do material é de fundamental importância na realização do projeto,
pois tem grande influência no custo e na sua resistência, ou seja, se o material
compensa economicamente e se ele resiste à corrosão provocada pelo esgoto. Visto
isso, adotou-se o concreto por possuir essas características favoráveis a seu uso. 
Concluídas as etapas anteriores foram elaborados projetos básicos de engenharia com a
supervisão dos professores orientadores. Para concluir o trabalho, houve o fechamento
e elaboração dos relatórios finais.
 Conclusão: Com o projeto as comunidades atendidas se beneficiarão de melhorias nos
campos de saneamento e meio-ambiente. O projeto contribui também na formação
humanística dos alunos ao vivenciar in loco as demandas da sociedade, tendo assim,
uma visão mais realista e uma maior consciência das potencialidades e limitações de
sua formação.
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