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Objetivo: Contribuir para o fortalecimento da cultura prevencionista em relação aos
acidentes de trânsito. Oportunizar o estabelecimento de uma nova noção de cidadania
nos municípios que da Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) Minas Gerais.
Apresentar os resultados alcançados na ação educativa realizada, explicitando a sua
importância social.  Metodologia: O projeto de extensão “Educação no Trânsito: uma
Proposta de Ação Universitária” é vinculado ao curso de Engenharia Sanitária e
Ambiental do Unileste-MG. Para atingir tais objetivos são elaboradas e aplicadas
Oficinas Educativas (OE) nos mais diversos espaços de interação com a sociedade
regional. Nestas atividades utilizam-se práticas pedagógicas diferenciadas promovendo
a associação entre informação e motivação para ações transformadoras. Dentro desta
proposta de atuação, as atividades de extensão foram realizadas pelos alunos do
Unileste-MG (sob a supervisão de docentes orientadores) com funcionários de uma
empresa eletro-mecânica sediada no município de Timóteo, Minas Gerais.  Resultados:
Durante o desenvolvimento da Oficina Educativa (OE)foram sendo transcritas as
opiniões mais relevantes que os colaboradores emitiram sobre os temas abordados.
Pôde-se coletar, através de entrevistas semi-estruturadas, o perfil dos participantes
quanto ao gênero e faixa etária. Dentre os diversos temas abordados na Oficina
Educativa (OE) priorizou-se a apresentação dos resultados coletados em relação ao uso
do cinto de segurança veicular. Nos resultados obtidos, pôde-se constatar que muitos
acreditavam que em algumas situações, o uso do cinto de segurança contribuía para o
agravamento de lesões. Os trabalhadores pontuaram que o banco dianteiro já era uma
proteção no caso de acidente, demonstrando total desconhecimento em relação às
possibilidades de danos associados ao trânsito. Outro tema abordado no treinamento
foi à segurança dos motociclistas. Os colaboradores da empresa que utilizavam a
motocicleta como veículo de locomoção para o trabalho atingiu o percentual de 72%.
Este fato estava associado ao custo relativo baixo para aquisição e manutenção do
veículo. Durante o debate circular foi possível identificar que os colaboradores da
empresa faziam uso contínuo do capacete, sendo este um indicador positivo.
Conclusão: Os achados deste trabalho denotaram que os colaboradores da empresa
estudada
apresentavam conceitos não lúcidos sobre a prevenção de acidentes no trânsito e
procedimentos de primeiros socorros. A incorporação desta temática em ações de
extensão universitária
contribui para melhoria nos indicadores sociais.
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