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O projeto de extensão: UNISC com a comunidade Bairro Bom Jesus,é
desenvolvido no bairro mais populoso do município  de Santa Cruz do
Sul. Este projeto iniciou-se  no ano de 2004 , e conta com  a coordenação
e a participação de professores do Departamento de Ciências Humanas e
bolsista do Curso Serviço Social  da Unisc. Ainda conta    com a
assessoria de profissionais liberais da área de Serviço Social e Ciências
Contábeis. Desde sua inserção no bairro,o projeto, em suas edições
atuou em diferentes demandas da comunidade local,conforme a
necessidade emergente.  Esta iniciativa visa atingir o objetivo geral do
projeto  em 2009, que é prover atividades no âmbito do desenvolvimento
de comunidade no bairro Bom Jesus, em Santa Cruz do Sul/RS, para
contribuir com a proteção e inclusão social dessa população, bem com o
seu objetivo específico prestar assessoria a cooperativa ''uniforte'' , como
uma iniciativa de cooperativismo e o da  Unisc como uma Universidade
comunitária. Desde o ano de 2008 uma das finalidades do  projeto é
promover um processo de  geração de trabalho e renda para a
comunidade em geral. Para tanto criou-se um espaço de formação e
capacitação, idealizada hoje na implementação de uma Cooperativa de
vestuário - UNIFORTE. Atualmente trabalha na mesma cerca de 12
cooperadas na produção direta de confecção, como:  jalecos, uniformes,
camisetas , sacolas ecológicas, entre outros. O Serviço Social se utiliza
da metodologia de Desenvolvimento de Comunidade, visando a
participação, a organização, a capacitação, o fortalecimento de
autonomia, identidade, auto-estima, protagonismo e cooperação de
mulheres da comunidade. ' 'O processo de desenvolvimento de
comunidade é compreendido como uma metodologia de trabalho que
envolve estratégias de ação para o alcance de um desenvolvimento ,
p r o c e s s o  g l o b a l ,  o u  m e l h o r ,  i n t e g r a d o  e  n ã o  p a r c i a l  e
setorizado''.(SOUZA,2004) As atividades desenvolvidas, no decorrer do
ano de 2009, foram a legitimação da cooperativa Uniforte, assim como a
inserção  no mercado. Criando-se estratégias de marketing para a venda
e a visualização dos produtos produzidos. Trabalho assessorado pelo
intercambista da AIESEC advindo da Guatemala. A proposta-base desta
ação é de economia solidária,  que é uma forma de produção, consumo e
distribuição de riquezas(economia) centrada na valorização do ser
humano. Para tanto a mesma inseriu-se no PATES/NEATS - Plano de
Assistência Técnica em Economia Solidária (PATES), Núcleo Estadual de



Assistência Técnica em Economia Solidária (NEATES) . Alguns
resultados podem ser destacados, com as atividades até o momento
foram: formação de um núcleo com cerca de doze cooperadas atuantes
na produção da cooperativa, construção de um grupo de trabalho
consultivo e deliberativo, que conta com o apoio dos parceiros (Unisc,
Alliance One, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Associação de
Moradores do Bairro Bom Jesus e Banco do Brasil). O Serviço Social
insere-se nesta atividade e também na questão do enfrentamento a
dificuldade de relacionamentos, criando espaços para reflexão e solução
destes conflitos, organiza a participação das cooperadas em reuniões
para a discussão do trabalho em equipe, buscando alternativas viáveis de
superação da situação de vulnerabilidade social. Com o objetivo de inserir
novas cooperadas, buscou-se a captação de recursos, recebido da
Embaixada da Suíça,de cursos de corte e costura ministrado por três
cooperadas.


