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Introdução
No município de Cerro Largo - RS, existem atualmente famílias de baixa renda,
consideradas em situação de vulnerabilidade social e que participam de ações promovidas
pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), organização pertencente à
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. Dentre as ações promovidas pelo
CRAS está o projeto de extensão “Geração de Renda com Sabão e Composteiras”6, realizado
a partir de uma parceira entre a Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Cerro Largo,
a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, a Secretaria Municipal de Educação
e Cultura e a Emater/RS – Ascar. O projeto surgiu a partir de uma necessidade observada nas
famílias atendidas, de obter conhecimento e orientações que possam capacitá-las a iniciar um
pequeno negócio. Desta forma, os objetivos do projeto são: apresentar atividades que possam
ser utilizadas na viabilização de uma fonte de renda aos participantes; prover informações a
respeito de como planejar um pequeno negócio; aumentar a visibilidade da Universidade
Federal da Fronteira Sul no município de Cerro Largo, de forma a ser vista como uma
possibilidade de aprendizado e de capacitação pelos participantes. O período de execução das
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atividades é de maio a setembro de 2019. Espera-se como resultado, que as famílias sejam
incentivadas a buscar a melhoria nas suas condições de vida e principalmente que se sintam
preparadas para iniciar um pequeno negócio.
Metodologia
A metodologia adotada para atingir os objetivos descritos é a promoção de um curso,
onde serão realizadas demonstrações práticas e abordados conceitos necessários para que o
público obtenha o conhecimento no assunto. O público-alvo é composto pelas famílias e
pessoas atendidas pelo CRAS e pelos funcionários da Cooperativa de Catadores Unidos pela
Natureza - COOPERCAUN, residentes do município de Cerro Largo, com idade entre 15 e 50
anos. O curso possui uma carga horária total de 20 horas, distribuída em 4 encontros de 5
horas cada. Ao todo, estão sendo ofertadas 3 turmas com até 15 integrantes cada, totalizando a
oferta de 45 vagas à comunidade. Está prevista a oferta de mais turmas, caso haja um maior
número de inscritos durante a execução do projeto. O local onde serão realizados os encontros
é nas instalações da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. O Quadro 1
apresenta em detalhes a programação do curso, o que será abordado em cada encontro e a data
prevista de execução.
Quadro 1. Programação do curso e cronograma previsto para as 3 turmas.
Encontro/Programação

Turma 1 Turma 2 Turma 3

Encontro 1: Recepção do público, apresentação do projeto,
aplicação de questionário, distribuição de material impresso

27/05

24/06

05/08

03/06

01/07

12/08

10/06

08/07

19/08

com informações. Confecção de sabão em barra e líquido.
Encontro 2: Confecção e apresentação das embalagens. Aula
sobre administração, venda e divulgação de produto e
licenciamento ambiental.
Encontro 3: Confecção de composteiras. Aula sobre como
montar uma cooperativa e calcular os custos e lucros da
produção.
Encontro 4: Evento de encerramento com aplicação de
questionário, visita à UFFS, realização de dinâmicas com
alusão ao meio ambiente e entrega de bolsas retornáveis.
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Os materiais utilizados no curso são: apostila colorida impressa contendo informações
dos conteúdos abordados; produtos para a confecção do sabão (óleo de cozinha utilizado, soda
cáustica, álcool etanol, baldes plásticos, balança e bandeja), produtos para a confecção das
embalagens (juta, cola, papel pardo, tesoura, rolha e garrafas de vidro), produtos para a
confecção das composteiras (baldes plásticos, areia, terra, brita e resíduos orgânicos) e
projetor multimídia.
Em todas as atividades de execução do projeto há a participação de alunos dos cursos
de graduação e mestrado da UFFS. Estas atividades incluem: preparo da apostila a ser
distribuída aos participantes, preparo do questionário a ser aplicado no primeiro e último
encontro, organização dos materiais didáticos para as aulas e escrita de relatório.
Desenvolvimento e processos avaliativos
Ao encerrar os 3 primeiros encontros de cada turma, a equipe executora do projeto
realizará uma reunião para avaliar o desempenho das ações, utilizando o questionário que será
aplicado no primeiro encontro e a frequência dos participantes. Neste momento, poderá haver
alguma adequação das atividades, caso seja necessário. Além disso, no último encontro, está
prevista a aplicação do mesmo questionário do primeiro encontro, onde a equipe poderá
realizar uma avaliação do cumprimento dos objetivos propostos.
O projeto será avaliado pelos participantes do curso através de um painel avaliativo
(painel de isopor que será fixado em um local que não os exponha em frente à equipe), onde
todos serão convidados a fazer uma classificação de seu nível de satisfação com o curso nas
modalidades de: muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito ou muito insatisfeito, através do uso
de pequenas folhas adesivas que poderão ser fixadas no painel.
Considerações Finais
Com este projeto, espera-se despertar no público atendido, o interesse em iniciar um
pequeno negócio, quer seja com sabão e composteiras ou com qualquer outra atividade que
proporcione melhoria na sua qualidade de vida e de suas famílias. Destaca-se que o projeto de
extensão conta com a participação de 5 alunos de graduação e 1 de mestrado da UFFS, os
quais participam ativamente da elaboração das atividades e desta forma, adquirem
aprendizado e experiência na docência e na extensão.
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