
TÍTULO DA PROPOSTA:

EMPODERAMENTO DE MULHERES NA COMUNIDADE DO FREI DAMIÃO
(PALHOÇA/SC): SEMEANDO SONHOS, TECENDO PRÁTICAS DE CUIDADO

E TRANSFORMANDO VIDAS

[...] as mulheres têm sido exímias na sua capacidade de ‘costurar’ diferentes estratégias
de resistência, em espaços para si desconhecidos, mas em que elas penetram através
duma construção diferente de espaço, através de uma diferente linguagem, maneira de
vestir, de cuidar da sua família, através de redes que vão engendrando, e em que se
verifica uma miscigenação de culturas de cuidado (CASIMIRO, 2014, p. 146 Apud
GASPARETTO, 2017).1

a) Descritivo do arranjo institucional (histórico e principais
experiências com tecnologias sociais);

É através da Faculdade Municipal de Palhoça - FMP, em especial por

meio das ações de pesquisa, extensão e responsabilidade social, em

parceria com a comunidade do Brejaru e outros parceiros da sociedade

civil e terceiro setor que o presente projeto almeja ser executado.

A Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) é uma das poucas

instituições de ensino superior do país totalmente pública e gratuita de

gestão municipal. Localizada no município de Palhoça, com cerca de 160

mil habitantes (IBGE, 2016), na região da grande Florianópolis, a

instituição tem como missão “produzir, compartilhar e disseminar

conhecimentos por meio do ensino, pesquisa e extensão, promovendo o

desenvolvimento humano, intelectual, tecnológico e sustentável do

Município de Palhoça, de Santa Catarina e do Brasil.” (FACULDADE

MUNICIPAL DE PALHOÇA, 2018). A FMP tem como um de seus principais

objetivos possibilitar o acesso da população da região a um Ensino

Superior público, gratuito e de qualidade, para tanto destina noventa por

cento das vagas disponíveis nos cursos de Administração, Gestão em

1 https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/46192/33687

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/46192/33687


Turismo e Pedagogia para residentes no município que tenham cursado

em sua trajetória escolar o ensino público. Tendo como mantenedora a

prefeitura, com a qual atua junto no levantamento de demandas e na

sistematização de dados e informações, as ações de ensino, pesquisa e

extensão adquirem um caráter primordial para auxiliar a pensar alguns

dos problemas sociais do município. Tais práticas atuam como

contrapartida por meio da produção intelectual de seu quadro docente e

discente produzida no contexto das temáticas dos cursos, com o intuito de

se aproximar e contribuir quanto mais aos interesses sociais, econômicos

e culturais de Palhoça.

O ensino de nível superior deve representar uma fonte de novas

reflexões e proposições frente ao processo de transformação humana,

científica e tecnológica, nesta perspectiva têm as práticas da pesquisa e

da extensão um lugar de destaque na relação instituição/sociedade. O

ensino, a pesquisa, a extensão e as ações de responsabilidade social

ligadas à extensão constituem como eixos indissociáveis da produção de

conhecimento a que se presta a instituição. Assim, a Faculdade Municipal

de Palhoça – FMP tem um forte comprometimento com o incentivo à

pesquisa e inovação por se constituir como o principal eixo institucional

capaz de articular e imprimir um novo rumo à sociedade.

É importante salientar que sua função política é fundamentada no

diálogo horizontal universidade-sociedade para construção de uma

faculdade atenta aos princípios humanísticos e de sustentabilidade numa

perspectiva sistêmica e interdisciplinar.

Dentre as ações de extensão encontram-se: projetos, programas,

eventos, cursos e prestação de serviços. A pesquisa desenvolvida na FMP,

na modalidade iniciação científica, através dos núcleos, grupos de

estudos, laboratórios e linhas de pesquisa dos cursos, constitui-se de

ações voltadas à descoberta e produção de novos conhecimentos a partir

das áreas de ensino. Já a responsabilidade social da instituição se refere à

sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da



produção artística e do patrimônio cultural, itens que são amplamente

contemplados nas políticas institucionais destinadas à comunidade.

O presente projeto vai ao encontro das ações que já vêm sendo

desenvolvidas nesta instituição, por meio de seus grupos e núcleos de

estudos, os quais serão apresentados a seguir. Porém seu ineditismo se

dá pela nova configuração e propósitos voltados para uma comunidade de

alta vulnerabilidade social, denominado bairro Brejaru que está localizado

na área urbana do município de Palhoça (SC). Neste Bairro há uma

população de aproximadamente 1.300 famílias e 12.000 pessoas, o que

representa cerca 8% da população do município de Palhoça, notadamente

boa parte dessa população reside em assentos irregulares .2

O público-alvo é o de mulheres da comunidade, todas que se

identifiquem com o gênero feminino, cis e transgênero, jovens e adultas,

de todas as faixas etárias (as crianças podem ser atingidas indiretamente

via ações do projeto). Algumas ações de pesquisa e extensão da FMP já

vem sendo realizadas junto à comunidade, inclusive atendendo ao

público do Brejaru. Foram estas experiências iniciais que permitiram

vislumbrar um arranjo institucional para o desenvolvimento deste projeto.

Os grupos, projetos e núcleos de pesquisa da faculdade diretamente

envolvidos nas ações que serão readaptadas para o presente projeto

foram: GEMPA - Gênero e Empoderamento da Mulher (2015/atual),

Projeto Preparar (2015/2017), Semear Ideias: Praticar Sustentabilidade

(2012/atual), NEABI - Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas

(2014/atual), Economia Solidária (2017/atual) e Empresa Júnior

(2010/atual). Da parceria com membros da sociedade civil estarão

vinculados ao projeto: o projeto de iniciativa privada Très Deyó

(2017/atual), o coletivo Mulheres em Ação (2016), da Comunidade do

Brejaru, CADI - Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral de

Santa Catarina, uma organização cristã humanitária, situada no bairro do

2 Informações contidas no Projeto Político Pedagógico da Escola Básica Municipal Frei Damião,
localizada na bairro do Brejaru.



Brejaru, CRAS - Centro de Referência e Assistência Social do Brejaru e

Escola Básica Frei Damião.

A seguir descreveremos as ações que já vem sendo desenvolvidas e

que serão reconfiguradas no contexto da nova proposta.

Dentre as atividades de extensão do grupo de estudos GEMPA -

Gênero e Empoderamento da Mulher de Palhoça houve uma sólida

parceria com a comunidade entre 2016 a 2018, por meio do projeto Puff

do Bem . O objetivo geral do grupo era de promover, por meio da3

conscientização e da formação, ações de combate às violências de gênero

e promoção do empoderamento das mulheres de Palhoça e região. Esta

ação em específico visava promover renda para mulheres da comunidade

do Brejaru em prol de sua independência financeira e promoção

empoderamento das mulheres, por meio das rodas de conversa que

aconteciam no decorrer do processo de confecção com a participação de

professores/as ligadas ao GEMPA. Esta atividade de produção artesanal foi

realizada em parceria com o coletivo Mulheres do Bem, encabeçado por

Mara Rocha, moradora do bairro. O projeto tem sido desenvolvido num

espaço de sua casa, que, inclusive, pela parceria institucional, contou com

uma pequena reforma proporcionada pelas ações de extensão da

disciplina de Captação de Recursos do curso de Administração da FMP.

Tem acontecido semanalmente, no período vespertino, atendendo de 15 a

30 mulheres da região, com idades entre 20 a 45 anos. Esta experiência

tem servido de mote para a ampliação desta ideia no contexto de outras

ações, por se enquadrar no objetivo geral do presente projeto de

promoção da igualdade de gênero e geração de renda, porém

incorporando outras ações.

A partir da avaliação desta ação, notou-se a necessidade de

aprimorar técnicas de venda, pois mesmo com a produção a todo vapor,

houveram dificuldades de promover uma articulação com o mercado. Para

atender esta demanda, a faculdade por meio da Empresa Júnior - uma

3http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/07/moradora-do-brejaru-em-palhoca-a
bre-as-portas-da-propria-casa-para-ajudar-mulheres-da-comunidade-9834591.html



associação civil sem fins lucrativos, formada e gerida por alunos vinculado

ao curso de administração e seus objetivos - almeja desenvolver

formações e oficinas relacionadas ao mundo do mercado, como

marketing. A Empresa Júnior já tem uma experiência neste sentido, por

meio da parceria estabelecida com a Rede de Economia Solidária de

Palhoça, a qual esta e demais ações do projeto serão vinculados. Esta

parceria configura-se como atividade de extensão, oferecendo formação,

espaço físico para reuniões do grupo e exposição e venda de produtos. Tal

aproximação visa além de impulsionar as vendas, agregar a comunidade

à rede, de modo a dar mais visibilidade e proporcionar maior participação

em feiras e outros eventos na região.

Outra parceria em fase de implementação, mas que se enquadra

adequadamente aos objetivos deste projeto é a produção de produtos de

moda confeccionadas com materiais têxteis reaproveitados de indústrias

locais. De uma experiência anterior da coordenadora do projeto, Táisse

Marcos de Sousa, foi desenvolvida uma coleção de bolsas tramadas com

malhas cedidas pela marca de moda praia e fitness Areia Bronze

capacitando mulheres migrantes, haitianas, da Grande Florianópolis.

Através do público atendido pela FMP inserido no curso de Português para

Haitianos, uma atividade de extensão promovida pela COPER/FMP, a

proposta inicial era de convidar estas mulheres para participarem, porém

a partir desta chamada, o projeto está sendo direcionado para atender

gêneros femininos da comunidade do Brejaru, com o foco nas mulheres

negras que são maioria na região.

Outra experiência diretamente relacionado à temática da presente

proposta é o Preparar; trata-se de um projeto interinstitucional, surgido

de uma demanda encaminhada pelo Ministério Público, em 2015, a

diferentes setores da sociedade, com o objetivo de oferecer formação

política, sustentável e crítica para jovens munícipes em situação de

vulnerabilidade social. Visa promover o encaminhamento de adolescentes

e jovens de Palhoça em situação de vulnerabilidade social, atendidos pelo

Serviço de Assistência Social, para o mundo do trabalho e capacitá-los



para a autossuficiência por meio da apresentação de múltiplas

possibilidades de subsistência financeira e social. Setores como CDL -

Palhoça - Entidade de classe de empresários do setor do comércio, CRAS -

Centro de Referência da Assistência Social e outras entidades da iniciativa

pública e privada, se reuniram e desenvolveram em conjunto uma

parceria para a realização de ações que pudessem atingir seu objetivo

principal. A FMP ofereceu entre os anos de 2016 e 2017, cursos e oficinas

de capacitação ministradas por professores de seu quadro docente,

relacionadas à inserção do jovem no mundo do trabalho na própria

instituição. Desta experiência, será recuperado o objetivo é promover

orientações para a inserção das mulheres da comunidade, como atividade

de contrapartida da instituição, a ser oferecida por meio de seu quadro

docente. Uma das ações propostas ainda nesta primeira edição do

projeto, seria a efetivação de uma horta comunitária no bairro, a ser

encabeçada pelos jovens inscritos no projeto. Para tanto, a FMP já

realizou um convênio com a prefeitura que cedeu um terreno da

prefeitura, aos fundos da Creche Primeiros Passos, situada no bairro do

Brejaru, para a implantação de uma horta comunitária. Na ocasião, não

foi possível viabilizá-la, porém com a oportunidade desta chamada, a

proposta foi retomada, porém readaptada aos novos moldes do presente

projeto, a saber, voltada ao público feminino juvenil da comunidade.

As atividades promovidas pelo grupo de pesquisa Semear Ideias:

Praticar Sustentabilidade, também vão de encontro aos objetivos do

projeto, pois trata-se de um conjunto de práticas de pesquisa e extensão

que buscam sensibilizar a comunidade local e fortalecer as ações de

sustentabilidade, especialmente na agregação do valor da renda por meio

do fortalecimento de vínculos entre setores da comunidade palhocense

que desenvolvem ações voltadas para a sustentabilidade, como a

cooperativa de lixo. Por meio do envolvimento dos alunos dos cursos de

graduação, neste momento propõe-se envolvê-los nas atividades na

modalidade de extensão, para que se tornem multiplicadores de práticas e

princípios sustentáveis, junto à comunidade.



Já a parceria com a Escola Básica Frei Damião, localizada no bairro,

já ocorre junto à FMP, por meio do PIBID/Capes - Programa de Iniciação à

Docência, desde meados de 2018. Em contato com a equipe da escola,

pretendemos desenvolver ações de conscientização da comunidade, por

meio de divulgação das atividades do presente projeto, bem oferecimento

de cursos e oficinas para as famílias e alunos/as.

O CADI - Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral de Santa

Catarina, localizado nas proximidades do bairro Brejaru, é uma instituição

privada sem fins lucrativos criada em 2006, que desenvolve e realiza

ações e projetos voltados ao desenvolvimento de comunidades. A parceria

com o CADI se dará por meio da cessão de uma sala para a realização das

atividades do projeto.

b) Linha temática principal e linhas temáticas secundárias;

Esta proposta possui como linha temática principal a:

ODS 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e

meninas.

Se articula com outras três linhas temáticas, a saber:

ODS 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos,

em todas as idades;

ODS 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;e

ODS 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;

c) Informações sobre os membros da equipe e colaboradores;

Coordenação:

Juliane Di Paula Queiroz Odinino

(http://lattes.cnpq.br/4822230898188029)

http://lattes.cnpq.br/4822230898188029


Possui licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de

Campinas (2001), mestrado em Sociologia pela Universidade Estadual de

Campinas (2004) e doutorado em Ciências Humanas pela Universidade

Federal de Santa Catarina (2009). É professora na faculdade Municipal de

Palhoça e atualmente coordena a pesquisa e extensão nesta instituição.

Realizou estágio pós-doutoral junto ao Observatório de Práticas Escolares,

na FAED/UDESC (2014/2015). Membro e pesquisadora do Instituto de

Estudos de Gênero do Núcleo (IEG) e do Observatório de Práticas

Escolares (FAED/UDESC). Coordena o GEMPA - Grupo de Estudos Gênero

e Empoderamento da Mulher de Palhoça, da FMP, que tem realizado

inúmeras ações com a comunidade acadêmica e da região, com foco no

público em situação de grande vulnerabilidade, com o objetivo de

promover autonomia financeira por meio da geração de renda e combate

às inúmeras formas de violência contra a mulher. Tem experiência em

pesquisa, publicações e desenvolvimento de projetos nas seguintes áreas:

antropologia e educação, estudos de gênero, culturas da infância,

diversidade, sociologia da educação, sociologia da infância, estudos de

educação e tecnologia e de infância e mídia.

Equipe:

Marina Marton Dantas Hoffmann

(http://lattes.cnpq.br/2153874167171508)

Possui Licenciatura Plena em Educação Física pela UniFMU em São Paulo

(2003), especialização em Obesidade e Emagrecimento pela Universidade

Gama Filho (2011). Graduada também no curso de Pedagogia pela

UDESC/CEAD em Florianópolis (2017) adquirindo assim experiência em

Sistemas de ensino EAD, através de plataformas Moodle, AVA, SIGA e

demais processos metodológicos da Educação à Distância. Exerceu

atividades como Supervisora de Atividades Físicas no SESI SC Regional

Grande Florianópolis com atuação direta no Projeto aprovado e executado

pelo SESI pela Lei de Incentivo ao esporte, o Programa Atleta do Futuro /

http://lattes.cnpq.br/2153874167171508


foco no desenvolvimento infantil e pedagogia do esporte, gerenciando

toda a equipe profissional do projeto da unidade. Atualmente é professora

colaboradora da Faculdade Municipal de Palhoça, onde ministra disciplinas

na área de saúde e qualidade de vida.

Mirian Adriana Branco (http://lattes.cnpq.br/6750878007029269)

Possui graduação em História pela Universidade Federal de Santa Catarina

(UFSC), mestrado em História Cultural pela Universidade Federal de Santa

Catarina e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo

(USP). Atualmente é professora colaboradora na Faculdade Municipal de

Palhoça (FMP), onde ministra as disciplinas de Ciências Sociais Cultura e

Sociedade, História da Educação e História e Cultura Afrobrasileira e

Indígena. Na mesma instituição também participa da gestão dos projetos

levados a efeito pela Coordenação de Pesquisa, Extensão e

Responsabilidade Social (COPER) e do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e

Indígenas (NEABI) da mesma instituição. É coordenadora do comitê que

representa a instituição frente ao Pacto Universitário pela Educação em

Direitos Humanos. Possui experiência no desenvolvimento de projetos e

pesquisas envolvendo questões de Migrações, Educação e Relações

Étnico-raciais.

Ricardo de Mattos Martins Cunha

(http://lattes.cnpq.br/2710809552229570 )

Possui graduação em história pela Universidade de São Paulo (2002). No

presente momento cursando especialização em Gestão Ambiental pela

UNIGRAN e licenciatura pela Universidade Federal de Santa

Catarina-UFSC. Tem experiência (há vinte anos) na área de Educação

formal, não formal e Educação Ambiental, na gestão de projetos

socioambientais, gerenciamento de resíduos sólidos a partir de hortas

urbanas, licenciamentos ambientais e gestão e implantação de projetos

florestais visando a restauração de vegetação nativa no bioma Mata

http://lattes.cnpq.br/6750878007029269
http://lattes.cnpq.br/2710809552229570


Atlântica. Ambas experiências vivenciadas em instituições públicas,

empresas privadas e no terceiro setor.

Sofia Zank (http://lattes.cnpq.br/5463520615491388)

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio

Grande do Sul, mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade

Federal de Santa Catarina. Atualmente é professora colaboradora da

Faculdade Municipal de Palhoça, onde ministra disciplinas na área de

Ciências e Sustentabilidade, além de coordenador o projeto de extensão

“Semear Ideias, Praticar Sustentabilidade”. Atua na área de ecologia

humana, sustentabilidade e educação socioambiental. Possui experiência

no desenvolvimento de projetos participativos de pesquisa e extensão. De

2009 a 2014 esteve envolvida no projeto internacional de Manejo

Comunitário de Biodiversidade, que visava o empoderamento e resiliência

de comunidades rurais, participou de ações em comunidades de diferentes

regiões brasileiras, e de intercâmbio na Índia e Guatemala.

Susana Medeiros Vieira - (http://lattes.cnpq.br/9355654620883996)

Mestre em Design e Expressão Gráfica pela UFSC (2014), Especialista em

Tecnologias Educacionais pela SOCIESC (2016), Tecnóloga em Design de

Produto pelo IFSC (2009), Bacharel e Licenciada em Filosofia pela UFSC

(2011), Licenciada em Pedagogia pela UNINTER (2017), Técnica em

Edificações pelo IFSC (2005). Participou do PET DESIGN, enquanto

cursava o IFSC, realizando projetos que envolviam a capacitação de

jovens aprendizes, desenvolvimento de produtos com materiais

reutilizados, entre outros. Trabalhou como professora na Escola Técnica

Geração, no Curso de Design de Interiores e na Faculdade Municipal de

Palhoça (FMP), nos Cursos de Extensão. Na FMP colaborou com o projeto

Mulheres em Ação, no desenvolvimento de pufes e no empoderamento

das mulheres, pelo GEMPA - Grupo de Estudos Gênero e Empoderamento

http://lattes.cnpq.br/5463520615491388
http://lattes.cnpq.br/9355654620883996


da Mulher. Ainda ministrou aulas no projeto PREPARAR, capacitando

jovens, em vulnerabilidade, para entrar no mercado de trabalho.

Colaboradores:

Andreia Serafim Wehmut

Formada em pedagogia pelo Centro Comunitário Leonardo da Vinci (2010)

e em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina (1998).

É professora na Escola Básica do Frei Damião e aluna de especialização na

Faculdade Municipal de Palhoça, no curso de Gestão Escolar. Também

realiza mestrado, com projeto de pesquisa voltado à educação popular.

Fábio Henrique Pereira (http://lattes.cnpq.br/6597099144119924)

Administrador de empresas, graduado pela Universidade do Vale do Itajaí

(UNIVALI) em 1992. Pós graduado em Auditoria Contábil pela Univali

(1994), em Gestão de Negócios Pela Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC) em 1995. Mestre em Produção e Sistemas, área de

Gestão de Qualidade e Produtividade pela UFSC. Doutorando em Ciências

Empresariais pela Universidad Grendal. Possui 25 anos de experiência de

gestão empresarial, avaliação de empresas, confecção do Perfil

Empresarial e Plano e Negócios, intermediação de compra, venda, fusões

e incorporação de empresas e negócios, formatação de redes e franquias

para empresas de médio e grande porte e para empreendimento de

Economia Solidária. Professor efetivo na Faculdade Municipal de Palhoça

(FMP) no curso de administração, desenvolve atividades de extensão com

com o projeto de Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, junto

a rede de Economia Solidária, oferecendo e coordenando cursos e

assessoria técnica, há quatro anos. Tem experiência de dois anos como

coordenador do curso de administração. Atualmente exerce o cargo de

reitor da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP).



Divina Mara Santos da Rocha

Tem formação no curso Técnico em enfermagem e no curso de cuidador

de idosos (Faculdade Municipal de Palhoça), atendente de enfermagem e

auxiliar de enfermagem. Trabalhou como técnica de enfermagem em

vários locais, dentre eles o Hospital livramento em Guaíba - RS e no

Hospital Santa Terezinha em Braço do Norte - SC. Nos seus trabalhos

sempre esteve envolvida com cuidados de idosos e mulheres, tanto em

hospitais quanto em domicílio. Também desenvolve projetos sociais,

iniciou dentro de igrejas com crianças e idosos e atualmente conduz o

projeto Mulheres em Ação na comunidade do Brejarú e Frei Damião, na

Palhoça - SC. Atende mulheres em depressão da Grande Florianópolis,

trabalha com reciclagem, empoderamento, auto estima e confiança.

Luiz Carlos Vaz

Técnico em minhocultura, compostagem e horta orgânica. Funcionário da

Prefeitura de Palhoça (SC). Há 28 anos desenvolve projetos de

minhocultura, compostagem e hortas orgânicas na região da grande

Florianópolis. Estes projetos foram executados em parceria com a

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Recuperação Nova

Esperança (CERENE), Eletrosul, Fundação Catarinense de Educação

Especial de São José, entre outros.

Roberto de Souza Chenk

Tem formação em Teologia pelo Instituto Batista de Educação – São José /

SC (2000), Formado em Pedagogia pela Ulbra – São José / SC (2007),

Licenciado em ensino superior pela CESUSC, Pós graduado em Gestão do

3º setor pelo CESUSC e Metodologia do Ensino Superior – São José / SC

(2008), Formação Gestão de Projetos pela FGV 2016-2017, Formação em

Gestão de Pessoas FGV 2015. Tem experiência em docência na área de

treinamento de equipes e gestores sociais em diversos lugares do País,

Consultoria de instituições, Docente em treinamentos na área de

liderança, gestão de pessoas e gestão de projetos, Consultor de diversas



instituições na Elaboração e Desenvolvimento de projetos no 3º setor.

Auxiliou na implantação de diversos projetos sociais e é fundador e

responsável pelo CADI – Palhoça que já atendeu mais de 80.000 pessoas

nos 7 anos de existência.

Táisse Marcos de Souza

Bacharel em Design de Moda pelo Centro Universitário Estácio de Santa

Catarina (2017) e Empreendedora Social. Cursa especialização em Gestão

do Produto de Moda e do Vestuário. Idealizadora do Projeto Très Deyò,

iniciativa privada que capacita mulheres migrantes à produzir produtos de

moda com descartes têxteis da indústria local, o projeto atua na Grande

Florianópolis desde abril de 2017, com reconhecimento na mídia local e

em eventos de moda regionais. Educadora Social no Centro Cultural

Escrava Anastácia (CCEA) desenvolvendo as potencialidades de jovens

vulneráveis de 14 a 24 anos.

d) Objetivo geral e objetivos específicos;

Objetivo geral

- Desenvolver ações que promovam empoderamento por meio da

autonomia financeira de mulheres de diferentes faixas etárias

associada à sustentabilidade, à segurança alimentar e ao bem-estar.

Objetivos específicos

- Promover ações educativas que possibilitem a sensibilização de

mulheres e meninas para a adesão a iniciativas de geração de renda

inclusivas e sustentáveis;

- Incentivar, provocar e instigar a apropriação da leitura e da escrita,

por meio de oficinas de alfabetização e letramento de mulheres

adultas ;



- Desenvolver ações de capacitação e de empreendedorismo social

para auxiliar no processo de fabricação e comercialização de

produtos confeccionados a partir de resíduos sólidos;

- Promover um espaço comunitário de compostagem de resíduos

orgânicos, de produção agroecológica de mudas arbóreas nativas e

alimentos, direcionado ao autoconsumo e à geração de renda;

- Desenvolver rodas de conversa sobre empoderamento feminino,

com ênfase no protagonismo da comunidade;

- Promover tecnologias sociais por meio de ações e políticas

intersetoriais;

- qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e

encaminhamento ao mercado de trabalho, a fim de contribuir para

fortalecer as capacidades individuais e gerar independência

socioeconômica.

e) Justificativa e demanda social;

O presente projeto visa ser desenvolvido com uma comunidade de

altos índices vulnerabilidade social, localizada no município de Palhoça,

cujo moradores sobrevivem em condições extremamente precárias do

ponto de vista social e ambiental. O principal meio de subsistência da

comunidade é a coleta de lixo reciclável, porém não existem ações nem

iniciativas significativas no bairro voltadas à promoção de uma

organização sistemática desta atividade, como uma cooperativa ou

organização não governamental, fazendo com que as famílias envolvidas

nesta atividade a realizem sob condições muito insalubres e de forma

bastante precarizada. Segundo informações fornecidas pela Escola Básica

Frei Damião, com relação ao perfil da comunidade, nas famílias em que

esta atividade é desenvolvida, todos os membros acabam se envolvendo

neste tipo de atividade, porém pela via de uma divisão de tarefas em

geral dada por gênero e idade. Enquanto a maior parte dos homens



atuam como catadores de lixo reciclável percorrendo as ruas da cidade,

mulheres e crianças permanecem em suas residências atuando com a

separação do lixo para ser vendido, trabalho realizado de forma insalubre

que oferece grande risco à sua saúde. Importante ressaltar que no

município não há coleta de resíduos sólidos enquanto política pública. Por

conta da necessidade de auxiliar neste trabalho para garantir as

necessidades básicas, há um alto índice de evasão escolar das crianças.

Além disso, como ocorre com a maioria das comunidades carentes, há

muita criminalidade decorrente do tráfico de drogas ilícitas na região,

contexto que gera mais violência e medo, além do vício. Como ocorre em

grande parte da realidade brasileira, muitas mulheres criam seus filhos

sem a presença e participação de um companheiro do gênero masculino,

o que num contexto com características marcadamente machistas,

dificulta o acesso a este ciclo de geração renda, já tão problemático.

Segundo relatos obtidos pela experiência da FMP no projeto do Puff do

Bem, junto ao coletivo Mulheres do Bem, desenvolvido na região, há

muitos relatos dessas mulheres que se vêem exploradas ao serem

obrigadas por falta de alternativas a adquirir sacas de lixo de

“carrinheiros” por um preço considerado extremamente abusivo para que

elas realizem a separação dos materiais em suas residências, em meio a

caco de vidros, lixos tóxicos e contaminados.

Os problemas sociais e ambientais do bairro, são decorrentes da

endêmica desigualdade social tão característico de nosso país e do

aumento populacional desordenado. O município de Palhoça do Estado de

Santa Catarina apresentou um aumento populacional significativo nas

últimas décadas, de modo que as políticas públicas não têm conseguido

acompanhar este avanço populacional. Segundo o Censo do IBGE a

população de Palhoça em 1991 era de 68.430, em 1996 aumentou para

80.905, em 2000 para 102.742, em 2007 para 122.471 e a última

pesquisa realizada em 2010 a população chegou em 137.334.  Este bairro

conta com aproximadamente uma população de aproximadamente 1300

famílias, ou seja, 12.000 pessoas, o que representa aproximadamente 8%



da população do município de Palhoça. Esse aumento populacional

interfere diretamente no índice de qualidade de vida das pessoas e

aprofunda a crise social na qual estamos inseridos uma vez que promove

o êxodo rural, a urbanização desordenada, a separação das famílias, a

fragmentação das relações solidárias, causando o isolamento e a

marginalização dos sujeitos, como gravidez precoce, dependência

química, violência doméstica e sexual e baixa renda familiar, que refletem

de maneira expressiva na comunidade do Brejaru, composta

prioritariamente por imigrantes das regiões norte, nordeste e sul do país

e, mais recentemente, também por haitianos.

Esta proposta visa atender tais demandas sociais da comunidade

Frei Damião, bairro Brejaru, onde a população encontra-se em situação de

grande vulnerabilidade social e ambiental. O público-alvo é o das

mulheres, moradoras do bairro, entendendo que nestes contextos,

historicamente, este grupo acaba sendo o mais prejudicado por acumular,

além dos aspectos relacionados às condições de vida precárias, o peso

cultural da desigualdade de gênero. Além da dupla jornada, decorrente

das tarefas domésticas e de cuidado com os/as filhos/as e netos/as,

grande parte destas mulheres não contam com o apoio de companheiros,

quando sim, muitas vezes tornam-se reféns de um contexto de violência

simbólica e física, do abandono, de cobranças e de inúmeras situações

decorrentes da sua dependência financeira de seus parceiros. Este ciclo

encontra-se mais agravado, por conta dos vícios e da violência provocada

pelo contexto de tráfico de drogas, tão comuns nestas regiões de grande

vulnerabilidade social.

Neste contexto, desde 2015 é desenvolvido o projeto “Mulheres em

Ação”, em parceria com a Faculdade Municipal de Palhoça. Este projeto

tem o objetivo de ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade social,

vítimas de violência doméstica e de dependência química, atuando

principalmente na confecção de puffs reciclados de garrafa pet para fins

de venda e arrecadação financeira para suas famílias. A experiência de

aproximação com as mulheres da comunidade permitiu traçar um



panorama um pouco mais detalhado das demandas deste público.

Atendendo cerca de 20 mulheres, com idades entre 20 a 45 anos,

semanalmente, na própria comunidade, a FMP iniciou a parceria buscando

fornecer um suporte por meio da capacitação destas mulheres para o

empreendedorismo e melhoria na qualidade do produto.

Figura 1. Imagens do projeto “Mulheres em Ação”, desenvolvida desde
2015 na comunidade Frei Damião, no Brejaru.

As ações do projeto geraram resultados importantes na união e

autoconfiança das mulheres. Por este motivo, pretende-se agora inovar,

aprimorar e aperfeiçoar a partir desta experiência, uma nova proposta

mais abrangente e sob outros objetivos. Busca-se oferecer cursos e

oficinas mais diversificadas para dar conta de toda a complexidade de

produção, venda e inovação dos produtos produzidos a partir dos

materiais reciclados. Proporcionar atividades atentas as dinâmicas do

público-alvo, por meio de espaços de aprendizagens de técnicas

empreendedoras e sustentáveis, ao mesmo tempo, promover o

empoderamento dessas mulheres para que elas se percebam autônomas,

livres e independentes. Um dado importante desta experiência foi a

constatação dos ganhos obtidos a partir da consolidação de coletivos

femininos nestas regiões. Estes ocorrem por meio de trocas de

experiências de vida, pelas quais se fortalecem vínculos, criando uma



rede de solidariedade e de cuidado mútuo. Mais do que exclusivamente

produzirem artefatos para geração de renda, regam este momento de

encontro coletivo, experiência já consolidada historicamente no imaginário

feminino via desempenho de atividades domésticas. Partilha-se

experiências comuns sobre sua condição social feminina, pobre e negra, a

partir das quais, organicamente via mediação da equipe do grupo de

estudos GEMPA e NEABI (FMP), decorrem saberes relacionados ao

empoderamento feminino, à igualdade racial, à sustentabilidade, com

ênfase nas práticas de cuidado, tão características desses grupos, porém

sob a ótica da libertação. Na oportunidade da confecção artesanal, essas

mulheres conversam sobre suas intimidades quando vêm à tona muitas

histórias de violência doméstica e de preconceito e discriminação racial.

Por meio dessas conversas, as mulheres podem ir contribuindo para

reavivar memórias de resistência e luta contra a opressão, mote para a

constituição de suas identidades, via laços geracionais, locais e raciais,

que são permanentemente revistos e ressignificados sobre o prisma do

empoderamento, durante todo o processo.

Devido às condições muito precárias das famílias que habitam a

região , sobretudo pela pobreza e carências financeiras, a produção de4

alimento surge como uma possibilidade viável através da consolidação de

uma horta comunitária, num terreno já disponibilizado pela prefeitura

para realização por meio de um convênio CRAS/FMP. Seguindo os mesmos

princípios e formato da produção artesanal de bolsas e outros itens, a

proposta é capacitar uma equipe de mulheres multiplicadoras,

preferencialmente, jovens moradoras que estejam sendo assistidas por

medidas sócio-educativos. Tal iniciativa poderá tento converter em renda

por meio da venda de mudas cultivadas no espaço e consolidar uma

produção local de alimentos a serem disponibilizados para a comunidade

com mais de cinco mil pessoas.

4
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Para a garantia da geração de renda será oportunizada capacitação

pela equipe docente, com a participação de alunos do curso de graduação

em administração da FMP, nos liames da Economia Solidária. De acordo

com o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, a economia solidária vem

se apresentando, nos últimos anos, como inovadora alternativa de

geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social.

Compreende uma diversidade de práticas econômicas, autogestionárias,

redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção

de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo

e consumo solidário. O trabalho a ser desenvolvido pela será pautado em

três grandes diretrizes que são a promoção da formação dos envolvidos

nos processos de incubação junto a comunidade envolvida nas ações do

presente projeto: docentes, discentes, técnicos, multiplicadores, em

consonância com os princípios da autonomia e da auto-sustentabilidade e,

por fim, o fomento na articulação de políticas públicas para a promoção do

desenvolvimento local e regional, com ênfase na Economia Solidária e no

Empreendedorismo.

Enfim, busca-se por meio desta proposta promover o

empoderamento de mulheres e meninas; a sensibilização das mulheres

para trabalhar com iniciativas de trabalho que sejam mais sustentáveis

(econômica, social e ambiental); a alfabetização de mulheres adultas; a

ampliação de oportunidades de geração de renda; a busca de alternativas

para a segurança alimentar. De modo atento a algumas demandas sociais

e ambientais locais, tais ações serão realizadas de forma participativa,

alinhadas e sensíveis às reais demandas dessas mulheres, de forma que

elas possam ir se apropriando das ações do projeto ao longo do processo

e exercendo, desta forma, seu protagonismo. Neste contexto, a parceria

da FMP seria o de suporte e mediação, ao ofertar saberes, técnicas e

reflexões sobre a atual condição feminina e seus atravessamento

interseccionais na contemporaneidade.



f) Territórios priorizados abrangidos e comunidades participantes;

O projeto será desenvolvido no Município de Palhoça, abrangendo o

território prioritário do bairro Brejarú (421190005000056), que possui

duas áreas distintas, a primeira que é formada por um conjunto

habitacional popular e a segunda por uma área de ocupação. O conjunto

habitacional que forma o bairro Brejaru, possui necessidades e demandas

relativas à educação, profissionalização, saúde e saneamento básico.

Possui cerca de 8 % da comunidade do município de Palhoça, com cerca

de 160 mil habitantes segundo último censo. Já a área de ocupação

denominada Frei Damião de cerca de 30 mil quadrados encontram-se em

vulnerabilidades relacionadas a situações de pobreza com renda mínima

ou até mesmo ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços

públicos, habitação em péssimas condições, população com nível de

escolaridade defasada ou mesmo excluída do sistema educacional e

muitas vezes também excluída do mercado de trabalho ou inserida em

subempregos. Apresenta fragilidade de vínculos afetivos e de

pertencimento social decorrentes de violações de direitos e violência extra

e/ou intrafamiliar. Contrasta com o bairro vizinho, Pedra Branca, uma das

regiões mais nobres de Santa Catarina. Num estudo realizado pelo5

SEBRAE/SC em 2014 contabilizou cerca de 1300 moradias, onde pelo

menos 61 famílias não tinham nenhuma renda. O estudo apontou que

destas, apenas 265 residências estavam ligadas à rede de esgoto

sanitário, na época, sendo que 152 famílias não são atingidas pela coleta

de lixo e outras 10 casas não possuem sequer banheiro ou vaso sanitário.

É considerada uma das maiores favelas da região da grande Florianópolis.

Destaca-se pelas atividades de coleta de lixo seletiva desenvolvida pela

maioria das famílias como modo de geração de renda, realizada

informalmente pela população local.

5
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Figura 2: imagem da região do Frei Damião.

Neste histórico territorial optamos em consolidar esta parceria entre

a Faculdade Municipal de Palhoça para desenvolvimento das atividades do

projeto no espaço do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral de

Santa Catarina – CADI/SC com sede na Rua Vitor Meireles N° 424, Jardim

Eldorado, Palhoça – Santa Catarina. Além desta parceria, temos o

envolvimento da Escola Básica Frei Damião que atende as famílias do

bairro, situada na Avenida das Palmeiras, do CRAS - Brejaru, situado na

Rua Pascoal Mazilli, 66 e de lideranças da comunidade.

g) Metodologia (incluindo proposta de sistematização do processo
participativo);

Esta proposta foi estruturada buscando reunir, readaptar e inovar

diversas experiências da Faculdade Municipal de Palhoça e das demais

instituições parceiras, de forma a desenvolver uma nova tecnologia social



para atender as demandas de empoderamento pessoal, de transformação

sustentável e de geração de renda de mulheres em situação de

vulnerabilidade da comunidade do Brejaru. Assim, durante todo o período

de execução do projeto, a FMP como contrapartida cederá profissionais

docentes vinculados aos núcleos, linhas de pesquisa, empresa júnior e

grupos de estudos, os quais participarão das atividades do projeto pela

modalidade extensionista. Todas atividades propostas buscam mesclar em

sua equipe, membros da comunidade e representantes das demais

instituições envolvidas.

O método está calcado numa perspectiva dialógica e de exercício de

cidadania, inspirado nas experiências de educação popular para jovens e

adultos que se debruçam a desvelar seu tempo histórico, exaltando

criticamente a opressão e as desigualdades de nossa sociedade, em prol

da constituição dos meios para a libertação e emancipação humana,

sobretudo de grupo marginalizados, assujeitados e silenciados em seus

processos de constituição identitária. Serão destacados aspectos

relacionados às problematizações das categorias culturais que participam

das identidades sujeitos, com ênfase nas questões de gênero, raça, etnia,

classe social e geração, com vistas a promoção de uma maior igualdade

de oportunidade, pela promoção da equidade e pela valorização de

elementos identitários ligados a esse universo. Busca-se partir dos

conhecimentos prévios dos grupos, destacando suas heranças, saberes e

memórias locais, se orientando pelo princípio da universabilidade da

dignidade humana prescrita na Declaração Universal dos Direitos

Humanos (1948) e de uma autocompreensão sistêmica de mundo, a fim

de construir de forma colaborativa e orgânica formas de transformação

social, ambiental e econômica.

Tais atividades, serão realizadas num espaço cedido do CADI -

Brejaru, uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, de iniciativa

privada, que já vem desenvolvendo ações com a comunidade, sobretudo

oferecendo atividades no contraturno escolar para as crianças. Através de

um convênio formal estabelecido com a instituição, uma sala, de 6 x 9



metros, será disponibilizado um espaço permanente para realização do

presente projeto, equipada com mesa e cadeiras, materiais para

capacitação como quadro branco e demais equipamentos necessários para

o desenvolvimento do projeto. Busca-se consolidar uma sólida parceria

com a comunidade, com destaque a lideranças locais, para que sejam

protagonistas de seus processos de transformação social, podendo

participar ativamente dos resultados e reencaminhamentos da presente

proposta, de modo permanente e autônomo.

Após o período de desenvolvimento e execução do projeto, os

resultados esperados consistem em instrumentalizar para a autogestão

por meio da consolidação de uma identidade jurídica da grupo, que

poderá ser em forma de associação ou cooperativa para a gestão das

ações de geração de renda através da sustentabilidade empreendedora.

A proposta prevê elaboração de relatórios de sistematização da

tecnologia social, incluindo desafios e resultados alcançados, e

participação em eventos e encontros científicos, bem como publicações

científicas com os dados do projeto, em revistas especializadas. Ainda

dentro da publicização das informações coletadas pelo projeto, a equipe

ao final produzirá um dossiê via Editora da FMP com os resultados mais

expressivos relacionados ao desenvolvimento do projeto.

Para a constituição e definição da natureza do grupo, haverá

capacitação nos moldes das que a FMP tem realizado no projeto de

extensão Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, que já vem

sendo desenvolvido junto a rede de economia solidária. Serão

apresentadas as possibilidades de consolidação jurídica e de autogestão

financeira e empreendedora, a partir dos princípios da adesão livre e

voluntária, da gestão democrática, da participação econômica, da

autonomia, da educação e formação, da intercooperação e atenção às

características da comunidade.

Nessa linha, concomitantemente e de forma contínua, mesmo

encerrado o período de realização desta etapa do projeto, a FMP



continuará desenvolvendo acompanhamento, assessoria e capacitação

através de suas ações de extensão, com o foco na metodologia

colaborativa, prestando apoio via mediação alinhada às reflexões acerca

da cidadania, participação social e conscientização ambiental, por meio

dos grupos e núcleos de pesquisa (GEMPA, Semear, NEABI) bem como no

auxílio para a boa inserção de suas atividades no mercado local em prol

da sustentabilidade financeira, bem como pela via do encaminhamentos

de jovens e adultos para o mercado de trabalho, via empresa júnior do

curso de administração da FMP, pela aproximação com associações de

empresas e comerciários da região.

Com a atenção a concretização do objetivo do ODS 5, que visa a

promoção da igualdade de gênero, o pano de fundo teórico dialogará com

estudos de gênero. O projeto é direcionado ao protagonismo das

mulheres, enquanto identidade cultural, porém abrangendo ao máximo os

grupos que assumem tal identidade, sejam cis ou transgênero, mães,

jovens, solteiras, aposentadas entre outras. Para concretizá-lo, a proposta

será inspirada nas abordagens decoloniais e descolonias, que

compreendem a permanente luta dos grupos subjugados, com destaque

às diferenças de gênero, assim reconhecida como resistência, pelo lugar

que ocupam neste ínterim.

Apesar de grande parte das nações já terem deixado de ser

consideradas colônias, ainda há profundas marcas das relações de poder

instituídas, assentadas em posições estabelecidas hegemonicamente,

determinando centros de poder discursivo e efetivas políticas de

representação de grupos explorados. Compreende-se que as identidades

são atravessadas por diferentes representações sociais que vão lhe

agregando sentido, as quais são organizadas de forma hierárquica, num

contexto das relações históricas de poder e dominação.

No centro destas categorias, encontram-se as divisões sexistas,

decorrentes de um sistema patriarcal e altamente opressor, pelo qual

estatísticas escancaram as dificuldades enfrentadas pelas mulheres ao

serem expurgadas dos grandes centros decisórios. Neste universo, caberia



às mulheres se ocuparem estritamente da esfera doméstica e intrafamiliar

como as práticas de cuidado, enquanto os representantes do gênero

masculino estariam encarregados dos assuntos da vida pública,

hierarquicamente prioritários pela relação que estabelecem no cenário

econômico dos “homens de negócio”. Assim, as mulheres estariam

subjugadas a estes, por se encontrarem inseridas na esfera da vida

privada, junto à prole, portanto parte da propriedade, noção centro de

disputa no mundo do lucro e da produtividade culturalmente comandado

pelos homens, no seio do sistema globalizado, capitalista e consumista.

Esta condição, aprisiona as mulheres numa representação que a

limita a tarefas menos “importantes”. Os estudos de gênero têm buscado

reconstruir e recuperar as histórias das mulheres que ao longo dos

séculos nunca foram foco de interesse, por conta de sua inexpressividade

num mundo comandado pelos interesses mais imediatistas do capital.

Ainda que as mulheres tenham ocupado cada vez mais este lugar restrito

no mundo do “trabalho” construído a partir de uma concepção de

masculinidade hegemônica e heteronormativa, as abordagens feministas e

decoloniais buscam de um lado exaltar os sentidos identitários históricos

implícitos pelo cruzamento das diferentes categorias que atravessam as

identidades dos sujeitos como gênero, raça, etnia, religião entre outras,

como recuperar as memórias e experiências expurgadas do discurso

hegemônico, como as vivências e tradições culturais associadas às

feminilidades. Estas, apontadas como resistência, trazem um conjunto de

saberes, como redes de práticas de cuidado, de sororidade, de

solidariedade e de visões de mundo, as quais, ainda que contenham muito

de uma internalização do patriarcado e do machismo, trazem consigo

elementos que podem auxiliar criativamente a enfrentar muitos dos

problemas impostos na sociedade hoje, como os dilemas de uma falta de

conscientização ambiental e sustentável e o combate a toda forma de

discriminação e violência.

Assim, o presente projeto busca reavivar esses momentos de

encontro coletivo feminino, muitas vezes mantidos e situados nas



conversas informais e trocas propiciadas no decorrer da realização de

muitas das atividades domésticas, de modo especial, nas camadas mais

populares. As atividades de manejo e produção de artefatos e, no nosso

caso, mudas e hortaliças, além de possibilitarem uma autonomia

financeira, constituirão a seara propícia para a valorização e o

reconhecimento dessas vivências, em prol de uma emancipação e

libertação feminina destas amarras culturais de subjugação sexista, via

conscientização ambiental, empoderamento cultural e econômico dessas

mulheres.

Para sua concretização, a primeira estratégia de chamada e

aproximação com a comunidade se dará por intermédio da Escola Básica

Frei Damião, do CRAS - Brejaru, do CADI e do coletivo Mulheres do Bem.

Serão divulgadas as ações a serem oferecidas no primeiro semestre, por

meio de uma programação de atividades, divididas ou mescladas a partir

das ações propostas elencadas abaixo.

A proposta está organizada dentro de três frentes principais, os

quais podem ou não serem realizados de forma vinculada:

1. Encontros educativos para a promoção do empoderamento e

sensibilização para alternativas de renda sustentáveis;

2. Ações de capacitação e desenvolvimento de produtos a partir de

resíduos sólidos, secos e úmidos;

3. Planejando o futuro - processo de inserção na economia solidária,

de sistematização dos resultados e apropriação das ações pela

comunidade

A seguir serão descritas mais detalhadamente cada uma dessas

ações salvaguardando a organicidade pressuposta como condição para o

desenvolvimento de projeto dentro do princípio colaborativo, com vistas a

promover a posterior autonomia e autossuficiência da comunidade bem

como situá-las em seus processos históricos, oferecendo as condições

para sua caminhada na direção da emancipação. A oferta da programação



disponível se dará semestralmente, estando aberta ao público-alvo da

comunidade, com capacidade para até 30 mulheres em cada turno. A

divulgação inicialmente se dará via escolas da região e CRAS. Para o início

serão ofertados no mínimo quatro turnos, contemplando aspectos de cada

uma das frentes, de forma conjunta, alternada ou mesclada. Cabe

ressaltar que as produções de geração de renda como artesanatos com

materiais reciclados, de bolsas e o viveiro, serão oferecidas de forma

permanente.

1. Encontros educativos para a promoção do empoderamento e

sensibilização para alternativas de renda sustentáveis;

Nesta ação serão promovidos encontros educacionais que abordarão

temas relacionados a: a) oficinas de alfabetização e letramento; b)

relacionamento interpessoal, dramatização e recreação; c) Identidade,

Gênero e Cidadania/Corpo e Movimento. Os encontros ocorrerão uma vez

por semana, com a duração de três horas cada um, em dias e horários a

serem negociados com a comunidade e a disponibilidade da equipe de

professores/as da FMP que farão a mediação destas atividades. Tais

atividades podem acontecer de forma vinculada ou em outro momento

oportuno, via dinâmicas e rodas de conversa, às produções de capacitação

de produtos, descritas no item seguinte.

a) Os encontros de alfabetização e letramento: busca-se desenvolver

oficinas para o público-alvo de mulheres autodeclaradas

não-alfabetizadas ou semi-alfabetizadas, já envolvidas em outras

frentes do projeto, por métodos de apropriação da escrita via leitura

de mundo. A partir de seus referenciais locais e de temáticas ligadas

ao projeto, será oferecida uma formação que dialogue com os

princípios da cidadania de forma ligada a suas realidades. Estes

encontros serão pensados, coordenados e planejados por

professores/as ligados ao curso de pedagogia que atuem em linhas



de pesquisa e disciplinas da área. Estes encontros poderão ser

pensados conjuntamente com a equipe da Escola Básica Frei

Damião, a qual a FMP possui vínculo pelo PIBID/Capes desde o

segundo semestre de 2018. A ideia inicial seria a de amadurecer

uma parceria onde a alfabetização de adultos possa contar com o

apoio das alunas do curso de pedagogia, como multiplicadoras sob a

coordenação de um/a professor coordenador/a, que pode estar ou

não vinculado ao já existente PIBID/Capes/FMP. A FMP já tem

ofertado esta modalidade em seu Programa da Maturidade, uma

atividade de extensão voltada à comunidade acima de cinquenta

anos, a qual será readaptada para o público-alvo do presente

projeto.

b) Nos encontros de relacionamento interpessoal, dramatização e

recreação serão abordados conteúdos e vivências sobre relacionamento

profissional e pessoal, por meio de oficinas e atividades práticas que

buscam reunir histórias de vida, conteúdos sobre diversidade e

interculturalidade e arte. Será utilizada prioritariamente a linguagem do

 teatro relacionando-a diretamente com a vivência, conversa e

dramatização de conceitos como "Respeito", "Violência" (experiências de

vida) e "Quem sou" (conceito de identidade e de auto-reconhecimento).

As atividades serão baseadas no método do "Teatro do Oprimido",

portanto nas aulas serão realizados exercícios, jogos e técnicas teatrais

com base nos estudos de Augusto Boal a partir das histórias e

experiências de vida, onde serão destacadas situações de opressão e

violência.

c) Nos encontros de Identidade, Gênero e Cidadania/Corpo e

Movimento: Busca-se trabalhar conceitos de cidadania e direitos humanos

bem como promover discussões de gênero e sexualidade. As

categorizações se darão por meio de propostas lúdicas e dialógicas, com

ênfase na valorização dos saberes locais e populares. Serão desenvolvidas



atividades físicas como dança, atividades lúdicas, como também a

expressão corporal. Com base nas recomendações da Organização

Mundial da Saúde, a educação pode contribuir para adoção de hábitos

saudáveis que visam melhorar as condições de vida, principalmente entre

jovens.

2. Ações de capacitação e desenvolvimento  de produtos a partir de

resíduos sólidos, secos e úmidos;

As ações de geração de renda estarão vinculadas prioritariamente a

ações específicas já desenvolvidas pela FMP  e parceiros: a) Produção de

Puff de garrafas Pets e outros artesanatos com materiais reciclados; b)

Produção de artigos de moda a partir de resíduos têxtil; c) compostagem

de resíduos orgânicos, produção de mudas de espécies nativas e de

alimentos  agroecológicos.

a) Produção de Puff de garrafas Pets - “Pufes do Bem”: Serão

desenvolvidos encontros semanais, onde será promovida a

capacitação associada à produção dos materiais. Serão abordados

os seguintes temas: importância da qualidade do produto; como

desenvolver e montar o puff de material descartado; noções de

trabalhos manuais para o desenvolvimento dos puff;orçamento,

cálculo de gastos e receita; noções de lucro e prejuízo; a

importância da marca; comportamento de venda; inovação;

organização do trabalho; segurança no trabalho; divisão do

trabalho; noções de combinação de cores e estilos.

Em todos os encontros o espaço fica aberto para que as

participantes se expressem, questionem e conversem sobre vários

assuntos, não ficando restrito apenas aos temas das oficinas. Deste

modo, os encontros ganham um caráter mais acolhedor, de interação e

compartilhamento, antenado aos princípios do projeto. Questões



relacionadas ao empoderamento dessas mulheres são inseridas nas

discussões. O primeiro produto será o pufe de garrafa PET, porém na

medida que o projeto vai amadurecendo outros produtos podem ser

desenvolvidos, a partir das necessidades e do interesse do grupo em

diversificar sua produção.

b) Produção de artigos de moda a partir de resíduos têxtil - Projeto Très
Deyò

Esta ação busca tecer novos destinos aos descartes das indústrias.

Promove através da moda a inclusão; entrelaçando cultura e

conhecimento para geração de novos produtos. Une a indústria e a moda

ao social; trazendo em cada peça a história de quem as produziu. Esta

ideia surgiu em 2017 como resultado de um estudo sobre moda, migração

e desenvolvimento sustentável idealizado por Táisse Marcos de Souza.

Através de uma parceria entre o projeto Très Deyò, conduzido pela

idealizadora, e a Faculdade Municipal de Palhoça, o TRÈS DEYÒ busca se

estruturar como um negócio de impacto social, visando além da

capacitação à geração de renda e empoderamento feminino.

Esta ação será realizada em etapas que envolvem a capacitação em

Corte e Costura, capacitação para confecção de acessórios de moda, e a

formalização da associação produtiva e gestão coletiva e solidária do

empreendimento. Na primeira etapa as participantes aprenderão corte e

costura, vivenciando todo o processo de confecção de peças do vestuário

e acessórios. Após o processo, elas estarão minimamente capacitadas

para: copiar moldes, riscar e cortar o tecido, preparar as partes, fechar a

peça, colocar zíperes e bolsos, assim como para criar peças seguindo

tendências do mercado. Na segunda etapa as participantes poderão

vivenciar todo o processo de confecção de acessórios aprendendo técnicas

manuais como crochê, tear e bordado, e após este estarão aptas a

desenvolver e confeccionar suas próprias peças e/ou agregar valor em

produtos aplicando as técnicas em customização de peças prontas. É uma

oficina que além do aprendizado também tem como finalidade criar um



ambiente de confiança mútua entre as próprias mulheres participantes do

projeto. Na terceira etapa o grupo receberá consultoria básica em

associativismo e cooperativismo, pela Empresa Jr. da FMP, assim como

ensinamentos sobre economia solidária. Este processo será iniciado a

partir do 12º mês de execução do projeto onde o grupo já estará apto a

aplicar as técnicas básicas de corte e costura com a finalidade de produzir,

vender as peças e acessórios e até contratos de “private label” e “collabs”

com marcas de vestuário e/ou acessórios de moda. O grupo continuará

sendo acompanhado por profissionais da equipe especializados em Design

de Moda para produzir as peças. Após a finalização deste processo

formativo as mulheres terão subsídios teóricos e práticos para a

formalização do grupo em uma associação ou cooperativa.

c) Viveiro do Aprendiz - produção de mudas de espécies arbóreas nativas

da Mata Atlântica e  horta comunitária.

Serão desenvolvidos, por meio dos princípios e saberes

sustentáveis, técnicas de plantio e manutenção de horta orgânica

comunitária, e a produção de mudas de plantas nativas através de aulas

práticas e teóricas. Serão ofertadas doze vagas. E a escala de prioridades

obedecerá o seguinte critério: ser moradora Município de Palhoça-SC, e

especificamente da comunidade Brejaru. O próximo critério a ser levado

em conta será o de serem jovens do gênero feminino entre 14 e 24 anos,

que estejam cumprindo medidas socioeducativas ou que estejam com em

situação de Liberdade Assistida-LA, ou ainda cumprindo penas

alternativas. Depois meninas e jovens mulheres entre 14 e 24 anos. Não

completadas as vagas, será aberta a oportunidade para mulheres de

todas as idades.

Tanto um viveiro quanto uma horta são importantes instrumentos

de educação, pois estimulam a integração favorecendo as relações entre

os educandos e educadores. São uma espécie de facilitador das relações



humanas e um “positivador” das relações entre humanos e outras

espécies (não humanas).

Propomos a criação de um projeto piloto que utiliza técnicas e

procedimentos de dois setores da economia (agricultura e silvicultura)

ligados à questão ambiental com o objetivo de contribuir para o amenizar

de uma situação de exclusão social de uma parcela da juventude

feminina, a partir da proposição das seguintes atividades:

● Implantação, manutenção e gestão de viveiro Florestal

produção de espécies nativas da Mata Atlântica;

● Implantação e manutenção de um horta comunitária.

As atividades serão oferecidas no período matutino, das 8:00 ao

meio dia, de segunda a sexta, em espaço localizado na Comunidade

Brejaru.

O foco é contribuir para o atendimento das necessidades das

referidas jovens se utilizando para isso das práticas de dois ofícios que

apesar de distintos, possuem alto grau de sinergia e complementaridade:

a atividade de horteleira e a  atividade de viveirista.

Objetivando a criação de vínculos positivos com a sociedade, tanto o

viveiro quanto a horta, possuem a potência necessária para se

concretizarem e tornarem-se uma das soluções adotadas pela

comunidade e pelo município.

O viveiro possibilita trabalhar e desenvolver atividades de

planejamento de curto, médio e longo prazos, proporcionando ao

educando a vivência e o rigor impostos pelo ciclo natural e pelo

planejamento da atividade. Ou seja, teoria e prática andam juntas.O

mesmo ocorre com uma horta.

A realização e a frustração, relativas à produção em um

viveiro/horta, dependem de fatores humanos e não humanos. De como se

observa a natureza para manuseá-la corretamente em seu favor. Executar

um planejamento levando em conta variáveis naturais tais como o

excesso ou a falta de chuvas é um desafio que envolve muita dedicação

aos estudos e às observações práticas por exemplo.



É uma atividade que busca a aproximação de diversas disciplinas

(administração, biologia, por exemplo), sendo um trabalho interdisciplinar,

integrador, onde o viveiro se apresenta como um verdadeiro laboratório

vivo, local rico para a realização de atividades responsáveis e prazerosas

que podem contribuir para a formação de novos hábitos e conceitos onde

quem lá trabalha passa a conhecer e valorizar a formação da vida por

meio da vivência dos ciclos naturais, tornando-se mais confiantes,

melhorando o seu respeito pelos outros indivíduos, pela natureza e por si

mesmo e enaltecendo as práticas produtivas encabeçadas pelas mulheres.

Por consequência tal pedagogia prática, integradora dos conhecimentos,

no dia a dia também proporciona que o aprendizado adquira um sentido

mais profundo em relação à transformação da vida em nosso planeta.

Atividades:

● produção de mudas de espécies arbóreas;

● produção de mudas de hortaliças, implantação e manutenção de

horta comunitária;

● compostagem;

● minhocário;

● Ponto de trocas: a horta será um ponto de destinação de resíduos

orgânicos crus, oriundos das residências dos moradores e

moradoras. Cada morador que levar seu resíduo até a horta poderá

levar para casa algum tipo de alimento produzido na horta.

● comercialização das mudas de espécies arbóreas da mata atlântica.

3. Planejando o futuro - processo de inserção na economia solidária, de
sistematização dos resultados e apropriação das ações pela comunidade

Ao longo do desenvolvimento das ações serão realizados encontros

voltados ao monitoramento participativo do projeto, visando o

acompanhamento e fortalecimento das ações e resultados, assim como a

apropriação da tecnologia social por parte da comunidade. No primeiro



mês de projeto será elaborado um plano de monitoramento que servirá

como base para avaliação do alcance dos objetivos e de formas de

garantir a apropriação local da tecnologia social. Os encontros ocorrerão

mensalmente, onde será preenchido o plano de monitoramento, através

do uso de ferramentas participativas.

Além disso, nestes encontros ocorrerá qualificação de todas as

mulheres e meninas participantes das três ações do projeto para estarem

se inserindo na economia solidária. As ações se darão no contexto do

projeto de extensão da Incubadora Tecnológica de Cooperativas

Populares, encabeçado pela Empresa Júnior da FMP. Nos últimos anos,

têm-se multiplicado as iniciativas individuais ou coletivas empenhadas na

criação de atividades econômicas como uma das formas de luta para o

sustento das pessoas. Essas atividades vieram somar-se a diversas outras

que se definem pela resistência a um modelo econômico excludente

promotor de riqueza para poucos e de pobreza para muitos. Essas

atividades, em seu conjunto, passam a sustentar uma economia dos

setores populares. O movimento da Economia Solidária. tem crescido de

maneira muito rápida, não apenas no Brasil, mas também em diversos

outros países. Mesmo que de modo disperso e fragmentado, essa

economia envolve uma quantidade considerável de produtos, serviços,

trocas e comercialização. Essa nova forma de produção e consumo tem

como meta privilegiar o trabalho coletivo, a autogestão, a justiça social e

o cuidado com o meio ambiente.

Diante de oportunidades de emprego cada vez mais escassas, um

número crescente de pessoas passou a organizar-se em grupos, para

viabilizar alternativas de trabalho e renda para si e para sua família.

Apesar das inúmeras dificuldades, grupos de trabalhadores do campo e da

cidade organizam-se em associações, cooperativas, microempresas e

empresas autogestionárias e assumem os riscos de viabilizar uma

atividade econômica que lhes permita ter um trabalho e uma renda

permanente e de cuja gestão e divisão dos resultados todos participem.



Implementar processos de assessoria aos Empreendimentos Sociais, por

meio da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Faculdade

|Municipal de Palhoça - FMP, voltada à promoção da Economia Solidária,

favorecendo o desenvolvimento do empreendedorismo autogestionário,

oportunizando a inserção em cadeias produtivas locais e regionais, e,

conseqüentemente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável

desses empreendimentos, nos aspectos econômico, social e ambiental e

para a construção de um referencial teórico e metodológico para

processos de incubação dos Empreendimentos de Economia Solidária.

h) Etapas de execução da proposta com respectivo cronograma de
atividades;

Cronograma de Atividades

Trimestre

Atividades propostas 1 2 3 4 5 6

1. encontros educacionais

a) alfabetização x x x x x x

b)relacionamento interpessoal,
dramatização e recreação

x x x x

c)identidade, Gênero e Cidadania/Corpo e
Movimento

x x x x

2. Ações de capacitação e desenvolvimento  de produtos a partir de

resíduos sólidos

a) Produção de Puff de garrafas Pets; x x x x

b) produção de bolsas de a partir resíduos

de tecidos;

x x x x



c) compostagem de resíduos orgânicos e

produção alimentos agroecológicos.

x x x x

3. Planejando o futuro

Elaboração do plano de monitoramento x

Processo de inserção na economia
solidária

x x x x x

Monitoramento e avaliação continuada do
projeto

x x x x x

Elaboração de relatório e artigo científico x

i) Resultados esperados;

- Ter um grupo de mulheres e meninas organizadas em ações
coletivas que gerem renda e empoderamento para a busca por seus
direitos;

- Ter a aplicação de tecnologias sociais que além de gerarem renda
permitam a sustentabilidade ambiental e a organização comunitária;

- Ter uma horta comunitária implantada, com um sistema de
compostagem e minhocário, que permita a produção de alimentos
saudáveis em prol da saúde e bem-estar local;

- Ter um viveiro de mudas nativas instalado e gerando renda, com
mulheres capacitadas para serem multiplicadoras desta ação;

- Ter a produção de utensílios a base de resíduos sólidos funcionando
na comunidade, com situações de trabalho mais salubres e com
maior renda;

- Ter um coletivo formalmente instituído, por meio de uma associação
ou cooperativa, que gere renda e empoderamento para as mulheres
da comunidade;



- Ter a tecnologia social sistematizada e detalhada em uma
publicação para que possa ser aplicada em outras comunidades.

- Promover uma boa divulgação dos resultados obtidos via publicação
de artigos em eventos científicos e revistas na área. Também
pretende-se organizar um dossiê especial ao final do
desenvolvimento deste tecnologia para publicação via editora da
FMP.

j) Estimativa do impacto das tecnologias sociais na renda das
famílias dos territórios onde serão implementadas;

Os impactos prevêem além de capacitar, empoderar, informar,

transformar a vida e a rotina dessas mulheres por meio da geração de

renda, desenvolvimento da auto-estima e fomento de práticas

sustentáveis.

Para cada uma dessas frentes de ações, as quais poderão acolher

diretamente até 50 mulheres por semestre, espera-se que estes grupos

tornem-se multiplicadores dessas ações para a comunidade do entorno.

Assim, o impacto indireto a longo prazo tem um potencial de atingir toda

a comunidade local, do bairro Brejaru, partir do protagonismo e da

liderança dessas mulheres.

Com a geração de renda, via inserção na rede de Economia

Solidária de Palhoça, pretende-se alavancar a venda dos artefatos

produzidos com materiais reciclados, inicialmente bolsas e pufes. A

capacitação em marketing, melhoria na qualidade, criação de marca e

identidade local, proporcionará um cenário bem propício para a

receptividade destas mercadorias. Pretende-se no decorrer deste processo

de implementação, propiciar através da capacitação, as possibilidades de

constituição de sua identidade jurídica, via associativismo ou cooperativa.

As vendas destes produtos, agregadas de valor decorrente da assessoria e

capacitação, podem chegar a índices bem otimistas, de pelo menos três



vezes o valor do investimento, apenas nesta primeira etapa que

contempla também a formação.

Para o projeto do viveiros, a ideia é que horta se torne um ponto

de disseminação de práticas de segurança alimentar e também de

captação do resíduo orgânico da comunidade e que este seja

transformado por meio da compostagem para a utilização na horta, e que

a horta possa devolver à comunidade alimentos por ela produzidos. O

impacto na renda não seria direto, porém a horta é pensada como um

instrumento de socialização que pode resolver parte do problema da

ciclagem de nutrientes e resíduos orgânicos da comunidade. O impacto na

renda poderá ser medido de outras formas que não as formas financeiras

de medição. A renda poderá ser afetada por economias oriundas, por

exemplo, da diminuição de doenças relacionadas à má qualidade da

segurança alimentar, ou ainda de doenças advindas das más condições de

gestão de resíduos orgânicos na comunidade.

O viveiro é o elemento com potencial de conferir a sustentabilidade

econômica ao projeto. Está previsto a produção de 50.000 mudas por

ano. Estabelecendo um preço mínimo, a partir do mercado, de R$ 1,50

por muda vendida, apresenta-se deste modo uma expectativa de

faturamento que pode chegar R$ 75.000,00/ano. E os recursos captados

com as vendas deverão seguir o planejamento estabelecido

democraticamente pelas participantes. Mas levando em conta a

destinação correta para o reinvestimento na produção, que garantirá a

sustentação do empreendimento, e a repartição dos lucros entre as

integrantes da cooperação no viveiro.

k) Informações sobre a viabilidade do uso da tecnologia social
pela comunidade;

As tecnologia social proposta neste projeto une diversas ações e

métodos já aplicadas em outros contextos e que mostraram-se efetivos



no alcance de resultados de desenvolvimento pessoal, empoderamento e

geração de renda.

Consideramos que será viável o uso da tecnologia social proposta

pela comunidade, visto que as ações são de simples aplicação e

considerando todo o acompanhamento e qualificação a ser realizada na

comunidade ao longo de 18 meses, associado ao processo participativo de

tomada de decisão e execução das atividades.

Durante os 18 meses existirá a presença de profissionais que

garantirão a pertinência de uma pedagogia ativa com foco na mediação e

capacitação do conteúdo primordial ligado à cada atividade fim (viveiro e

horta, puffs e costura). A expectativa é que em um ano e meio as

participantes do projeto se apropriem dos conteúdos assimilando-as a sua

prática no dia a dia e com isso se tornem multiplicadoras, com potencial

de grande transformação social e readaptação destas atividades.

Para além da expertise relativa à atividade fim, o projeto objetiva

desenvolver atividades de treinamento organizacional que irão estabelecer

decisões que vão desde a escolha do tipo de pessoa jurídica mais

apropriada à comunidade, processos gerenciais internos (estocagens,

processos produtivos, metas de produção, breaking point, planejamento

financeiro e contábil), passando pelo estabelecimento de fluxogramas

produtivos, informacionais, e também por processos voltados para a

comunicação dos empreendimentos para a comunidade do entorno e

demais públicos alvos dos empreendimentos (planos de marketing,

venda).

Por meio da empresa júnior, a FMP ofertará um acompanhamento

sistêmico aos empreendimentos propostos e iniciados com o presente

projeto durante e após os 18 meses apoiados pelo edital. Isto significa

suporte à atividades de planejamento e execução dos planos de ações,

bem como a implementação de uma cultura organizacional baseada em

avaliações e reavaliações dos processos empreendedores e de produção.

A expectativa é que com o apoio da empresa júnior, os negócios e

as pessoas possam manter a atividade ao longo do tempo estabelecendo



desse modo uma cultura empreendedora e sustentável.O foco é garantir

uma gestão partilhada, atenta a cada etapa do processo e também a

manutenção do seu amadurecimento como empreendimento socialmente

viável e economicamente sustentado.

O objetivo é garantir o máximo de suporte, inclusive após o período

de desenvolvimento, via assessoria da FMP, que irá contribuir para que a

comunidade participe intensivamente do projeto e se torne cada vez mais

consciente dos processos que envolvem a criação, implantação e

manutenção de um empreendimento no tempo e no espaço.

l) Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para
o desenvolvimento do projeto;

O projeto será desenvolvido nas instalações do CADI, onde teremos

uma sala disponibilizada para o projeto durante os 18 meses, de segunda

a sexta feira, situado dentro do território priorizado o Centro de

Assistência e Desenvolvimento Integral de Santa Catarina – CADI/SC tem

sede na Rua Vitor Meireles N° 424, Jardim Eldorado, Palhoça – Santa

Catarina. A parceria com este espaço se dará por meio de

estabelecimento de convênio pela figura do Roberto de Souza Chenk,

colaborador do projeto.

Toda equipe elencada irá participar ativamente de todas etapas do
projeto. O vínculo da equipe e dos coladores se dará de dois modos:
sendo professores com vínculo empregatício com a FMP, eles atuarão por
meio das atividades de extensão já previstas na missão institucional da
faculdade. Os demais terão vínculo seja através de convênio, pagamento
de bolsa ou voluntariado. As ações serão desenvolvidas por meio de uma
espécie de gestão compartilhada, de modo que a equipe, cada vez mais,
possa promover as condições de autogestão e independência
empreendedora e social por meio de lideranças da comunidade,
reconhecidas no decorrer do processo. Porém, mesmo ao final dos
primeiros 18 meses de desenvolvimento desta tecnologia social, com um
quadro formado de multiplicadoras moradoras do bairro, a FMP, instituição
encabeçadora desta proposta, continuará acompanhando e prestando
assessoria para estes coletivos, pela modalidade extensionista, tanto no



impulsionamento da geração de renda das atividades desenvolvidas,
quanto na continuidade das ações de emancipação e empoderamento das
mulheres.

A Escola Básica Frei Damião, via mediação da professora Andreia
Wehmut, membro da equipe, e o CRAS, via convênio já consolidado para
utilização do terreno cedido pela prefeitura para a ação do Viveiros,
atuarão indiretamente com apoio para divulgação e aproximação com a
comunidade. Nestes espaços também poderão acontecer os Encontros
Educativos, de forma esporádica, mas que atinja outras famílias, senão
aquelas envolvidas diretamente (inscritas) no projeto.

Para os Encontros educativos para a promoção do empoderamento

e sensibilização para alternativas de renda sustentáveis participarão toda

equipe do projeto, formada em sua maioria por professores/as da FMP,

ligados à COPER/FMP, via grupos de pesquisa, de estudos, núcleos e

empresa júnior, por meio dos professores: Juliane Odinino (GEMPA),

Mirian Branco (NEABI), Fábio Pereira (Empresa Júnior), Marina Dantas

entre outros docentes e discentes participantes destes grupos

Para as Ações de capacitação e desenvolvimento de produtos a

partir de resíduos sólidos, secos e úmidos que envolve a execução das

frentes de produção dos pufes e das bolsas e a horta, estarão envolvidas

como responsáveis pela execução de cada uma delas, membros da

equipe, como a Susana M. Vieira com o projeto dos pufes, a Táisse M. d

Sousa, com o projeto das bolsas e Ricardo Cunha encabeçando o Viveiros

e a horta. Desses, os dois últimos que não possuem vínculo com a FMP, o

que os impede de desenvolver tais atividades como extensão,

possivelmente receberão bolsas do projeto. A colaboradora e moradora do

bairro Divina Mara Rocha atuará junto com a frente de ação dos pufes, a

qual também pretendemos que receba bolsa do projeto. O colaborador

Luiz Vaz, atuará como prestador de serviços para o Viveiros, a partir de

técnicas de manejo de minhocário e outros saberes.

Para o Planejando o futuro - processo de inserção na economia

solidária, a empresa júnior por meio da figura do professor Fábio Pereira

desenvolverá estas atividades junto com a equipe de discentes e docentes

da FMP.
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