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O projeto de extensão Gestão em Empreendimentos Solidários, da Universidade Feevale, tem como 

objetivo atuar junto às Associações e Cooperativas no processo de aprimoramento da sua gestão, bem como na 

formação humana e tecnológica, contribuindo, desse modo, para a consolidação e ampliação de sua atuação. A 

equipe do projeto conta professores, das áreas de Sociologia, Administração, Engenharia da Produção e Ciências 

Contábeis, além de acadêmicos bolsistas e voluntários. Os beneficiados pelo projeto são membros de associações e 

cooperativas, totalizando, no momento, 108 cooperados. Sua atuação está focada, atualmente, nas cooperativas de 

catadores de resíduos sólidos das cidades de Novo Hamburgo e Dois Irmãos, no Vale do Rio dos Sinos. Em Novo 

Hamburgo, o desenvolvimento das atividades se dá em parceria com o programa social da Prefeitura Municipal, 

denominado Catavida, atendendo, ao todo, três cooperativas que atuam na cidade. Em Dois Irmãos, os trabalhos são 

desenvolvidos junto à cooperativa de catadores, com o apoio da Direção de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal. 

A metodologia conta com as etapas de diagnóstico inicial, oficinas e trabalhos diversos a partir das necessidades 

levantadas pelos empreendimentos e novo diagnóstico ao final do período de atuação, que pode ser de um a dois 

semestres. O projeto teve início em março de 2016 e após os diagnósticos iniciais, percebeu-se que as necessidades 

das quatro cooperativas atendidas são muito similares. Foi estruturado um programa de capacitação, com a 

participação dos cooperados e da equipe de professores e de alunos e as oficinas tiveram início em maio, abordando 

os seguintes temas: o significado de ser um cooperado; finanças; liderança e relações humanas; e visão ampla do 

empreendimento; além de oficina de separação de resíduos eletrônicos, em parceria com um projeto de ensino da 

Universidade. A avaliação das atividades de capacitação tem ocorrido sempre de uma a duas semanas após a ação. 

Paralelamente às oficinas, outras ações, a partir das demandas dos cooperados, vem sendo encaminhadas, como: 

estudo de layout das cooperativas, com proposição de melhorias; intermediação de contatos dos cooperados com 

pesquisadores das oficinas tecnológicas da Universidade, para desenvolvimento de novos produtos a partir dos 

resíduos coletados; e contatos com novos compradores para os resíduos. Outra ação do projeto diz respeito à 

proposição de um projeto de pesquisa, em parceria com o Programa de Pós-graduação em Qualidade Ambiental, 

onde as cooperativas atuarão como parceiras na coleta e destinação de um resíduo específico da indústria calçadista. 

Com essas ações e outras que serão desenvolvidas, a partir das demandas dos beneficiados, o projeto espera 

contribuir para o desenvolvimento desses empreendedores solidários, auxiliando-os nas suas condições de trabalho e 

na ampliação da renda das famílias. 
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