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Resumo:
A Faculdade de Gestão e Serviços da Universidade Metodista de São Paulo, por meio de
um projeto de extensão integrador e interdisciplinar, envolve seus diferentes cursos,
estudantes, docentes e profissionais, em ações voltadas para gestão e serviços na busca
de uma comunidade solidária. As direções que orientam as ações desse projeto são a
economia e cultura da solidariedade, o fomento e organização de negócios e a formação
humana e tecnológica. O lócus de atuação e experiência é a comunidade "Montanhão",
localizada no município de São Bernardo do Campo, região do Grande ABC Paulista. O
acúmulo de ações da Universidade outrora desenvolvidas na comunidade auxilia o
diagnóstico dentro de um campo interdisciplinar e cria parceria entre diversos agentes
sociais e instituições comunitárias. O projeto de extensão monitora os processos de
trabalho e constitui sistema de avaliação capaz de interpretar a qualidade das
intervenções realizadas e induzir à continuidade das ações acadêmico-comunitárias. O
projeto já apresenta resultados parciais que superam a expectativa, como a formalização
de 6 dos empreendimentos atendidos, através do desenvolvimento de Planos de
Negócios nestes, aliado com a capacitação dos empreendedores integrantes do Grupo de
apoio à Economia Solidária (GAES), complementada por um curso de Gestão
Empresarial, com 40 horas de duração, que está em andamento. Estas ações propiciaram
a existência de Plantões de Gestão e Serviços aos empreendimentos, além da criação e
implantação de um Indicador de Ocupação e Renda para a região.
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