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RESUMO

O projeto em questão propõe-se a prover conhecimentos de desenho técnico aos trabalhadores e jovens da comunidade monlevadense de forma a possibilitar uma melhor

colocação desses no mercado de trabalho. Além de promover qualificação técnica,  o projeto visa integrar a universidade com a comunidade local através da interação dos alunos

da universidade com os jovens e trabalhadores que participam do projeto. Com esse objetivo, aulas de desenho técnico mecânico estão sendo oferecidas com o auxilio do

programa Autodesk Inventor no âmbito da Universidade do Estado de Minas Gerais, mais precisamente na Faculdade de Engenharia de João Monlevade - Faenge. No primeiro

mês do projeto, instalou-se o programa Inventor em todos os computadores do laboratório de informática da UEMG – Faenge. Em uma segunda etapa, a programação do projeto

foi preparada tendo como bases referenciais livros tais como "Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico" do SENAI/ES. Após esse período, uma ampla divulgação do

curso gratuito de desenho técnico mecânico foi promovida através da distribuição de panfletos e divulgação de informações na internet. Como resultado do processo de

divulgação duas turmas foram montadas com 15 alunos cada. As aulas ocorreram semanalmente no laboratório de informática da Faenge. Após a conclusão do curso os alunos

receberam o certificado de participação do mesmo. Atualmente, apostilas didáticas estão sendo preparadas para a realização do curso de desenho técnico mecânico em nível

avançado que ocorrerá no segundo semestre deste ano. Espera-se que após a conclusão deste curso, os alunos tenham chances melhores de se encaixarem no mercado de

trabalho. Sendo assim, o projeto de extensão em questão contribui para a formação profissional de jovens e adultos, como também dos alunos extensionistas, viabilizando o uso

dos saberes em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas da comunidade, ampliando assim as fronteiras da Universidade.
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