PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
GERÊNCIA DE ENSINO, PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO
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PROJETO DE EXTENSÃO
Economia solidária e Arranjos Produtivos locais: incentivo à inovação e ao
empreendedorismo.

COORDENAÇÃO
Coordenador: João Antolino Monteiro
E-mail do projeto: joao.monteiro@unisul.br

EQUIPE
Professor participante: Ivana Marcomim
Ivone Junges
Renata Goulart Fernandes
Extensionista remunerado (bolsista): Marina Ramos Alves

OBJETIVOS
Objetivo Geral: desenvolver competências essenciais capazes de contribuir para o
desenvolvimento local por meio de iniciativas vocacionadas a economia solidária e aos
arranjos produtivos.
Objetivos Específicos:
- Mapear o território com potencial para organização desenvolvimento de iniciativas de
ECOSOL, APLs e redes de cooperação empresarial e social.
- Qualificar os atores do mercado local para compreensão do significado e dos processos
geradores de empreendimentos, empreendedorismo solidário e APLs, bem como a atuação
de redes organizacionais.
- Propor estratégias de cooperação para a atuação em redes organizacionais com vistas ao
desenvolvimento do território.
- Desenvolver as estratégias e competências essenciais nos diferentes grupos na
comunidade.
- Fortalecer os grupos e empreendimentos econômicos solidários em economia solidária.
- Estruturar a rede de fomento ao desenvolvimento de empreendimentos solidários e APLs.

ÁREA TEMÁTICA
Desenvolvimento sustentável

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO ACADÊMICA
Eixo Institucional Inovação e
Empreendedorismo

METODOLOGIA
Público alvo:
- Grupos e empreendimentos sociais em comunidades em situação de risco na região sul
catarinense, incluindo grupos e empreendimento sociais.
- Empreendimentos dos setores econômicos: Suinocultura, Avicultura, Aglomerado
empresarial do Porto de Imbituba, (Núcleo ACIM), Confecção (Núcleo de Moda), Móveis e
Madeira (Sindimad); Molduras; Metal-Mecânico que participarão dos estudos setoriais no
mapeamento do território.
- Setor público: que consolidará a mediação com determinados públicos dos projetos
vinculados aos CRAS.
- Entidades empresariais da região da Amurel, Amesc e Amrec como intermediários na
execução do projeto, visando sua atuação no processo de consolidação de Redes de
Incentivo e Cooperação.
Desenvolvimento das atividades do projeto: o projeto será desenvolvido a partir dos
seguintes eixos:
a) Formação: a ser consolidada por meio de cursos de curta extensão, formação comunitária
junto aos CRASS e equipes técnicas públicas e empresariais em temáticas relativas ao
empreendedorismo, ECOSOL, inovações social, organizacional, marketing, serviços e APLs.
Neste eixo prevê-se a atuação nas unidades de Araranguá, Braço do Norte, Içara, Tubarão e
Imbituba.
b) Assessoria e Consultoria: consolidando o trabalho de orientação direta ao
desenvolvimento de competências e estratégias para o desenvolvimento dos negócios
sociais empresariais, fomento aos diferentes tipos de inovação, sobretudo inovação social, e
o empreendedorismo social e empresarial e aos APLs. Os empreendimentos de ECOSOL
serão considerados para todas as unidades com potencial para esta iniciativa, sendo três por
unidade. Todavia, poderá haver concentração nas unidades que apresentarem maior
potencial.
c) Rede e Tecnologia Social: onde serão desenvolvidas estratégias de integração, articulação
e consumo para desenvolvimento do processo de autonomia dos empreendimentos e
iniciativas geradas. Serão consideradas as unidades contempladas na etapa anterior.
Número de vagas para bolsistas do art. 170 por semestre: 40
Cursos recebidos: TODOS OS CURSOS.
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