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Apoio às feiras de economia solidária da Associação Bem da Terra - Comércio Justo e Solidário

Situação: Ativo - em execução

TrabalhoEixo temático Principal:

Eixo temático afim: Tecnologia e Produção

Emprego e rendaLinha de extensão:

A Associação Bem da Terra, fundada em Pelotas em 2009, reúne mais de 30 empreendimentos solidários, que somados agregam

aproximadamente 120 produtores e produtoras do campo e da cidade. São grupos produtivos informais, associações e cooperativas, que produzem

desde hortifrutigranjeiros até produtos de higiene, passando por laticínios, roupas e artesanatos, sucos, panificados...

Seu objetivo é oportunizar espaços de comercialização adequados aos produtores da economia solidária, sensibilizando consumidores e

consumidoras para a prática do consumo responsável (sustentável).

A realização de feiras presenciais na UFPel, em diferentes campi (Ango, Ciências Sociais, Capão do Leão), em três datas distintas, por mês, visa

contribuir com a consecução desses objetivos. O presente projeto constitui ação de apoio da UFPel à realização das feiras.

Resumo

Oportunizar a realização de feiras presenciais de produtores da Associação Bem da Terra - Comércio Justo e Solidário, na UFPel, de forma a

ampliar os rendimentos do trabalho dos pequenos produtores associados e desenvolver práticas de consumo responsável (sustentável) entre os

membros da comunidade universitária da UFPel.

Objetivo geral

Apoiar experiências de formação e desenvolvimento de arranjos socioeconômicos sustentáveis (econômica, social e ambientalmente) constitui

importante tarefa das universidades na contemporaneidade.

O Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias Sociais e Economia Solidária (TECSOL) da UFPel vem procurando realizar esta tarefa desde 2011,

através de diferentes projetos e programas, levados a cabo por professores e estudantes de várias unidades de nossa universidade.

O presente projeto é parte deste esforço e sua efetividade ajudará a melhor a renda e as condições de vida de cerca de 20 famílias de pequenos

produtores rurais e urbanos, articulados em torno à Associação Bem da Terra, além de contribuir para a difusão do consumo responsável entre a

comunidade da UFPel.

Justificativa

As feiras presenciais - cujas experiências-piloto foram realizadas informalmente, com o apoio da Administração Central, no segundo semestre de

2018 - ocorrerão em três diferentes datas a cada mês, em três diferentes campi da UFPel (Anglo, Ciências Sociais e Capão do Leão), no período

compreendido entre março/2019 e dezembro/2020, com interrupção nos meses de janeiro e fevereiro de 2020.

Com recursos oriundos da própria Associação Bem da Terra, a Marcenaria da UFPel (vinculada à ProInfra), confeccionou 30 mesas desmontáveis

(60 tábuas e 60 cavaletes) que ficarão distribuídas nos diferentes campi. Além disso, a UFPel proporcionará aos produtores rurais transporte para si

e para seus produtos ao longo do projeto. Os procedimentos internos para isso serão realizados pela equipe de execução do projeto.

Além disso, a equipe participará mensalmente das reuniões ordinárias da Associação para avaliação das feiras e aperfeiçoamento.

Ao final de 2019, a equipe assessorará a ABT na formulação de um plano que permita a autossustentação das feiras a partir de 2021. Ao longo de

2020 as feiras continuarão sendo realizadas com o apoio do projeto, mas o plano de sustentabilidade deverá ser executado, permitindo a

autogestão de todo o processo a partir do ano seguinte.

O TECSOL utilizará a metodologia de incubação de empreendimentos econômicos solidários, desenvolvido pela Rede Universitária de Incubadoras

Tecnológicas de Cooperativas Populares, com adequações metodológicas do próprio Núcleo.

Metodologia

Indicadores, metas e resultados
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(i) Comercialização

O projeto prevê a realização de 60 (sessenta) feiras presenciais na UFPel, com um mínimo de 10 (dez) grupos expositores/comercializadores a

cada Feira e uma média de público de 300 circulantes-compradores.

A partir de outras feiras anteriormente realizadas, a expectativa de comercialização média inicial é de R$ 500,00 por feira, no somatório total dos

grupos, com uma arrecadação contributiva para a Associação da ordem de R$ 25,00 por feira (5% do faturamento total).

A meta referente a este item é um aumento de 100% do montante comercializado até o final do projeto.

(ii) Autossustentação

Ao final de 2019 a Associação Bem da Terra deverá formular um plano de capitalização que permita autofinanciar o transporte dos produtores rurais

para as feiras, dispensando o apoio logístico da UFPel. Este plano deverá ser executado ao longo de 2020, para que a sustentabilidade seja

alcançada a partir de 2021.

(iii) Avaliação e Autogestão

Ao longo do projeto, a ABT deverá realizar (estima-se) 20 reuniões gerais, onde as feiras serão avaliadas e replanejadas. O objetivo é que a partir

de 2021 as feiras possam ser realizadas sem qualquer auxílio da UFPel, além da cedência dos espaços físicos.

O transporte de produtores e de produtos a que se refere a ação "apoio logístico", assim como referida na metodologia (acima), será garantido com

o uso da viatura própria do Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias Sociais e Economia Solidária - TECSOL (a saber: Fiat Doblô placas IVJ-0951,

adquirida com recursos do CNPq através de projeto anterior), sendo as despesas de combustível e de motoristas garantidos pela Pró-Reitoria de

Planejamento, conforme acordo previamente estabelecido com o Reitor e o respectivo Pró-Reitor. A PROPLAN aguarda a aprovação do presente

projeto para a oficialização das ordens de serviço relacionadas.

Outras informações

Instituições parceiras

Associação Bem da Terra Avaliação, Concepção, Desenvolvimento

Associação Educacional para o Consumo Responsável Rede Bem da Avaliação, Concepção, Desenvolvimento

'UCPEL' UCPEL - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS Avaliação, Desenvolvimento

Articulações com projetos

Apoio às feiras de economia solidária da Associação Bem da Terra - Comércio Justo e Solidário

Bem da Terra: redes de redes num circuito local de comércio justo e solidário.

Grupo de Extensão e Pesquisa sobre Comércio Justo

Plano de aplicação de despesas

PPC/Regimento

Agronomia

Psicologia

Relações Internacionais

Equipe

Coordenação

ANTONIO CARLOS MARTINS DA CRUZ CIM 01/03/2019 a 31/12/202096hCoordenadorDO

Servidores

ANTONIO CARLOS MARTINS DA CRUZ CIM96h DO

HENRIQUE ANDRADE FURTADO DE MENDONCA FAEM192h DO

HENRIQUE ANDRADE FURTADO DE MENDONCA FAEM192h DO

JOSE RICARDO KREUTZ FAMED192h DO

JOSE RICARDO KREUTZ FAMED192h DO

VERONICA CALDEIRA LEITE CHRISTINO PROPLAN192h TA

Alunos

CARLOS GASSEN NASCIMENTO 436h Psicologia

MARIGILSA DOS SANTOS MACHADO 479h Ciências Econômicas

TASSIANE DA SILVA FRANCA 479h Relações Internacionais

VICTORIA GUIMARAES CLASEN 479h Relações Internacionais
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1 - Pessoal

Colaboradores eventuais (pessoal CLT)1.1.

Encargos s/ CLT ( 83 %)1.2.

Consultorias (STPF - RPA)1.3.

Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA)1.4.

Estagiários1.5.

Bolsas1.6.

Outros encargos1.7.

2 - Serviços de Terceiros P. Jurídica

Hospedagem e alimentação2.1.

Manutenção de máquinas e equipamentos2.2.

Assinatura de periódicos/anuidades2.3.

Reprodução de documentos2.4.

Confecção de cartaz para divulgação2.5.

Adequação do espaço2.6.

Despesa administrativa da fundação de apoio2.7.

Outros serviços2.8.

3 - Passagens e Despesas com Locomoção

Passagens e despesas com locomoção3.1.

4 - Despesas com diárias

Despesas com diárias4.1.

5 - Material de Consumo

Material de expediente5.1.

Material de laboratório5.2.

Material de manutenção de máquinas e equipamentos5.3.

Material de limpeza5.4.

Combustíveis e lubrificantes5.5.

Medicamentos5.6.

Produtos Hospitalares5.7.

6 - Investimento

Obras e instalações6.1.

Equipamentos e material permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)6.2.

7 - Ressarcimento IFES

Ressarcimento à UFPel7.1.

Ressarcimento à UA/Órgão7.2.

8 - Ganho econômico

Ganho econômico (Não havendo previsão este será apurado ao final da execução do projeto.)8.1.

nullTotal

Cronograma

Incio do projeto01/03/2019

Início da ação: Apoio logístico às feiras presenciais da Associação Bem da Terra na UFPel01/03/2019

Início da ação: Assessoramento à auto-organização da Associação Bem da Terra para as feiras presenciais na UFPel01/03/2019

Fim da ação: Assessoramento à auto-organização da Associação Bem da Terra para as feiras presenciais na UFPel31/12/2020

Fim da ação: Apoio logístico às feiras presenciais da Associação Bem da Terra na UFPel31/12/2020

Fim do projeto31/12/2020

Assessoramento à auto-organização da Associação Bem da Terra para as feiras presenciais na UFPelAção

Extensão 01/03/2019 31/12/2020Data de início:

Gênero:

Natureza: Data de fim:

Propriamente Dita de Extensão Sede da Associação Bem da Terra, na Universidade
Católica de Pelotas

Local de realização:
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Objetivo específico

Desenvolver dinâmicas de tomada de decisão a partir da cooperação e da autogestão dos representantes dos grupos associados, visando a
otimização das feiras presenciais da Associação Bem da Terra na UFPel.

Público alvo:

PrincipalProdutores Rurais 10

SecundárioComunidade de Baixa Renda 20

Servidores

HENRIQUE ANDRADE FURTADO DE MENDONCA FAEM 01/03/2019 a 31/12/202096hColaboradorDO

JOSE RICARDO KREUTZ FAMED 01/03/2019 a 31/12/202096hColaboradorDO

Alunos

CARLOS GASSEN NASCIMENTO 01/03/2019 a 31/12/2019436hColaborador

TASSIANE DA SILVA FRANCA 01/03/2019 a 31/12/2020479hColaborador

Equipe da Ação

Apoio logístico às feiras presenciais da Associação Bem da Terra na UFPelAção

Extensão 01/03/2019 31/12/2020Data de início:

Gênero:

Natureza: Data de fim:

Propriamente Dita de Extensão Campus Anglo, Campus Ciências Sociais, Campus Capão
do Leão

Local de realização:

Objetivo específico

- Oportunizar espaços aninhados de comercialização para produtos artesanais e agroecológicos locais/regionais no âmbito da UFPel, para coletivos
de produtores/as solidariamente organizados/as.
- Aproximar a comunidade da UFPel do exercício do consumo responsável.

Público alvo:

PrincipalProdutores Rurais 20

SecundárioComunidade Universitária 1000

Servidores

HENRIQUE ANDRADE FURTADO DE MENDONCA FAEM 01/03/2019 a 31/12/202096hColaboradorDO

JOSE RICARDO KREUTZ FAMED 01/03/2019 a 31/12/202096hColaboradorDO

VERONICA CALDEIRA LEITE CHRISTINO PROPLAN 01/03/2019 a 31/12/2020192hColaboradorTA

Alunos

MARIGILSA DOS SANTOS MACHADO 01/03/2019 a 31/12/2020479hColaborador

VICTORIA GUIMARAES CLASEN 01/03/2019 a 31/12/2020479hColaborador

Equipe da Ação
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