
DADOS PARA DIVULGAÇÃO PROJETO DE EXTENSÃO – UFG/GOIÁS 

 

Título: (Arial 12) 

 

“Vivências e trocas de experiências em empreendimentos 
econômicos solidários: contribuições para a autogestão de 
catadores de materiais recicláveis” 

Município de realização: (1 
linha, Arial 12) 

Cidade de Goiás, GO; Goiânia, GO; Aparecida de Goiânia, 
GO; Sumaré, SP 

Financiamento: (Não 
financiado, financiamento 
interno, externo) 

Financiamento interno - PROEC (Programa de Bolsas e de 
Voluntários de Extensão e Cultura (PROBEC/PROVEC) 
2019/2020)  

Há bolsas? (Sim?, Quantas? 
Não) 01 bolsista PROBEC, 03 bolsistas PROVEC 

Coordenador: (NOME E 
SOBRENOME. CURSO. 
CATEGORIA.1 

 

Coordenadora: Jaqueline Vilas Boas Talga (docente da área 
de antropologia, curso de Administração e Serviço Social). 

 

Vice-coordenadora: Fabiana Itaci Corrêa de Araújo (docente 
da área de Psicologia, curso de Administração) 

Participantes: [NOME, 
SOBRENOME, 
CATEGORIA*]; [NOME, 
SOBRENOME, 
CATEGORIA*]; 

Artur Candido Barbosa (docente, curso de Administração) 
Fabiana Itaci Corrêa Araújo (docente) 
Fernando Antonio Ferreira Bartholo (TAE, Incubadora Social, 
UFG) 
Jaqueline Vilas Boas Talga (docente) 
Tiago Camarinha Lopes (docente, FACE - UFG/Gyn) 

                                                 
1 

 � Discente, Docente, Servidor 

 



Afrânio de Menezes Apolinario (discente, Direito - UFG/RG) 

 Hítalo Cardozo Félix da Silva (discente, Administração - 
UFG/RG) 

 Leniel dos Santos Rosa (discente, Administração - UFG/RG)  

 Julliann Eduardo Xavier de Godoi Mendanha (discente, 
Administração - UFG/RG) 

 Ingrid Valeriano Batista Pereira (discente, Serviço Social - 
UFG/RG) 

 Paulo Moabes dos Santos Silva (discente, Serviço Social - UFG/RG) 
 Gustavo Tavares Oliveira (discente, Economia - FACE - UFG/Gyn) 

 
Gildevânia Oliveria dos Santos (discente, Ecologia - 
UFG/Gyn) 

 Marcos Antonio da Silva e Silva (discente) 
 Auristela  Afonso da Costa (docente externa, UEG/CCC) 

 Paulo Sérgio Cantanheide Ferreira (docente externo, 
UEG/CCC) 

 Danielle Cristina Godinho (docente externa, UEG/CCC) 
 Igor Aguiar da Conceição (discente externo, UEG/CCC) 
 Cristiane Moreira Ventura (docente externa, IFG/CG) 
 José Nerivaldo Pimenta da Silva (docente externo, IFG/CG) 
 Agnes Aparecida Santos (discente externa, IFG/CG) 
 Laura Célia de Carvalho Santos (discente externa, IFG/CG) 
 Carlos Alberto Munhoz de Moura (comunidade externa) 
 Dulce Helena do Vale (comunidade externa) 

 Vanessa Maria Coelho Guimarães (docente externa, 
Incubadora Social - UFG) 

Descrição do Projeto: (5 
linhas, Arial 12) 

 

O projeto visa realizar trocas de experiências e vivências em 
empreendimentos econômicos solidários, com destaque para 
as cooperativas de catadoras e catadores de materiais 
recicláveis. Objetiva-se viabilizar e potencializar o contato 
direto e o diálogo entre estudantes e 
participantes/trabalhadores de empreendimentos solidários e 
entre estes e as catadoras/es de materiais recicláveis que 
atuam em Goiás - GO, com as vistas a conhecer e ampliar as 
compreensões sobre as perspectivas e práticas 
organizacionais que perpassam pela autogestão, a geração 
de trabalho, renda e as maneiras encontradas para lidar com 
as diversas de desproteção social. E por outro lado, contribuir 
diretamente com as relações que envolvem o mundo do 
trabalho dos catadores e catadoras de materiais recicláveis 
da Cidade de Goiás.  



AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO I ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Título: (Arial 12) 

 

Vivências em cooperativas de catadoras de materiais 
recicláveis na cidade de Goiânia e Aparecida de Goiânia (GO) 

e na Incubadora Social da UFG.  

Descrição: (3 linhas, Arial 12) 

 

Visitas monitoradas a cooperativas de materiais recicláveis e 
à Incubadora Social da UFG. 

Cada uma das cooperativas possui distintas estruturas físicas 
(galpão, tenda, caminhão, prensa e outros), históricos 
diferentes, bem como se encontram em diferentes momentos 
organizativos, expressando e enfrentando distintos dilemas e 
desafios, além de possíveis diferentes repertórios de 
significados e práticas no enfrentamento e gestão de tais 
desafios. 

A vivência na Incubadora Social da UFG, sediada em Goiânia, 
GO se desenvolverá no formato de roda dialógica, 
coordenada pelos integrantes da Incubadora Social, e tem por 
objetivo conhecer as maneiras como a Incubadora Social da 
UFG, que existe a mais de dez anos, atua. Perceber quais 
são seus métodos para formação, desenvolvimento e 
efetivação dos empreendimentos econômicos solidários. É 
importante se ater que dentre os empreendimentos atendidos 
pela Incubadora Social da UFG; a maioria são cooperativas 
de catadores de materiais recicláveis. 

 

As visitas são sucedidas por reuniões de avaliação e 
compartilhamento de sentidos. 

Etapa a ser realizada em 2019 e 2020. 

   

Título: (Arial 12) 

 
Vivência em empreendimento solidário: fábrica ocupada por 

trabalhadores/as (Flaskô) 

Descrição: (3 linhas, Arial 12) 
Visita monitorada à fábrica Flaskô (fabricante de tonéis de 
plástico), situada no interior do Estado de São Paulo,  que 
desde 2003, após inúmeros pedidos de falência do grupo 



 proprietário, passou ser administrada pelo conjunto de seus 
trabalhadores/as. Objetiva conhecer a experiência de gestão, 
seus avanços e desafios, de um empreendimento que 
tensiona as práticas organizacionais hegemônicas, bem como 
o conhecimento produzido na área. 

A ser realizada em 2020. 
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Título: (Arial 12) 

 
Trocas de experiências em empreendimentos econômicos 

solidários 

Descrição: (3 linhas, Arial 12) 

 

Conjunto de rodas de conversa, cujo tema central é Economia 
Solidária e Cooperativismo, realizadas na cidade de Goiás - 
GO, sob a coordenação tanto das/dos catadoras/es 
cooperadas/os, quanto de pesquisadores atuantes na área. 

- Diálogos coordenados pelo coordenador estadual do 
Movimento Nacional de Catadores de Materiais 
Recicláveis; 

- Diálogos coordenados pela presidente da cooperativa 
Cooper Rama e integrante da Rede Uniforte; 

- Diálogos coordenados por pesquisadores de 
cooperativas de catadores, e 

- Diálogos coordenados pela Incubadora Social da UFG. 

 

Sabe-se que o formato das rodas promove uma quebra no 
formato hierárquico comumente encontrado nos espaços, 
onde um que sabe se coloca acima ou na frente dos outros 
que não sabem. A roda, ao contrário, coloca todos no mesmo 
nível, na mesma altura, potencializando a participação.  

Em cada local a serem realizadas as vivências, o 
planejamento será feito em conjunto com os agentes dos 
empreendimentos econômicos solidários, para que de fato os 
trabalhos de campo promovam interações. Dessa maneira, 



priorizamos nas ações a participação ativa de todos os 
envolvidos. 

Atividades a serem realizadas em 2019 e 2020. 
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