11º ENCONTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – PUC-CAMPINAS
RESUMO
A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DIANTE DA SUSTENTABILIDADE COM AÇÕES VOLTADAS AO USO
RACIONAL DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Prof. Extensionista da PUC-Campinas: Prof. Me. Francisco de Salles Cintra Gomes
salles@puc-campinas.edu.br

Alunos voluntários da Extensão: Augusto Marconato Girio; Fellipe Duca; Gabriel Mateus Rosa
Ferreira; Letícia Stefani Da Silva; Lucas Grass Beraldo; Lucas Rodrigues São João Miguel; Lucca
Pavan Silva; Ludmila Cordeiro Lopes Vitoriano; Pedro Fernando Dos Santos Cardoso Medeiros;
Rafael Alves Dorta; Victor Caodaglio do Amaral Gurgel

RESUMO
A proposta deste Trabalho de Extensão é desenvolver processos e/ou produtos, visando à
sustentabilidade ambiental, econômica e social, inclusive à geração de renda de populações
vulneráveis por meio de ações voltadas ao Uso Racional de Energia Elétrica e Eficiência
Energética, com a participação de um professor e de alunos da Pontifícia Universidade Católica
de Campinas. A participação de alunos, de forma colaborativa e autônoma, dá condições para
uma formação integral, pela vivência, da participação e da contribuição com as realidades da
vida, e para a busca de soluções e de novos caminhos para uma sociedade melhor. Este Trabalho
de Extensão contará com a participação de pessoas em situação de vulnerabilidade social
vinculados à Paróquias de Campinas. Como resultado, além do conhecimento conjunto
adquirido nas atividades, espera-se oferecer ao público-alvo a possibilidade de melhores
condições de vida, inclusive a de geração de renda e a conscientização de que podem ser agentes
multiplicadores, levando às suas casas e aos amigos o conhecimento adquirido sobre os temas
deste Trabalho de Extensão. Faz parte inerente, fruto da intervenção do Projeto de Extensão,
possibilitar a implantação de soluções (projetos, produtos, serviços, etc.) às comunidades
diferenciadas e/ou instituições envolvidas, melhorando e modernizando as condições de vida.

Palavras-chave: Inovação Social, Sustentabilidade, Eficiência e Energética, Uso Racional de
Energia, Extensão Universitária.

REDES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LIDERADAS POR MULHERES NA RMC: identificar, articular,
qualificar e fomentar

Prof.ª Extensionista da PUC-Campinas: Profa. Dra. Stela Cristina de Godoi
stela.godoi@puc-campinas.edu.br

Alunos voluntários da Extensão: Beatriz Teófilo Mello; Breno Luiz Gomes Afonso; Bruna de
Luca e Lima; Bruna Rosolen Suzuki; Carine Coelho Brandão; Carol Rizzieri Romano; Carolina
Penteado Manente; Danielly Sobral do Nascimento; Gabriela Félix; Giovana Colussi; Isadora
Toledo Runge; Júlia Rizza dos Santos; Laís Siqueira; Manuela Fontana; Mariane Louise Lanceloti
Evangelista; Marina Macedo; Patrícia da Silva Ferreira; Paula Xavier S. De Oliveira; Rafael
Henrique Ferreira Damico; Sarah Sales Montoia; Vitória Cristina Panini; Viviane Madureira de
Andrade

RESUMO
Trabalhamos com a hipótese de que, para as nações que arcaram historicamente com o fardo
da colonização e do subdesenvolvimento, o movimento da economia solidária é solo fértil para
a gestação das mudanças culturais e econômicas que, não só atende à necessidade de geração
de trabalho e renda para as populações mais vulneráveis, como também se constitui em impulso
para a refundação de valores e conceitos, na direção de uma economia centrada na vida e no
desenvolvimento do território. Para essa tradição fundada por Paul Singer, a cooperação e a
solidariedade recuperam o sentido etimológico da palavra oikonomia, como a arte de bem
administrar a casa comum. O oposto, portanto, do que se apresenta na economia hegemônica
que fomenta a competição, o individualismo e a apropriação privada do trabalho. Levando em
consideração esse debate, essa Proposta de Extensão propõe identificar, articular, qualificar e
fortalecer as mulheres que participam de Empreendimentos de Economia Solidária (EES) na
Região Metropolitana de Campinas (RMC), voltadas ao trabalho com artesanato e gestão de
materiais recicláveis, por meio dos CRAS das Secretarias e/ou Municípios parceiros.

Palavras-chave: Mulheres, Vulnerabilidades, Redes, Memória, Solidariedade.

AÇÕES SUSTENTÁVEIS EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES APLICÁVEIS A
COMUNIDADES VULNERÁVEIS

Prof. Extensionista da PUC-Campinas: Prof. Me. Marcelo José Della Mura Jannini
marcelo.jannini@puc-campinas.edu.br

Alunos voluntários da Extensão: Beatriz Dias Rodrigues da Cruz; Bruna Bonvechio; Bruno
Melhado Telles; Domingos Savio Teixeira Oriente Franciulli; Emily Victoria Ponsoni; João
Guilherme Piccinin Dapolitto; Karina Lumi Nishi; Natália Gonçalves de Souza; Nayara Prieto
Palma

RESUMO
Pretende-se viabilizar, por meio da realização de oficinas de conscientização, o acesso do
público-alvo a informações sobre o potencial poluente e tóxico dos saneantes domissanitários
comerciais e clandestinos, além de possibilitar a confecção de saneantes domissanitários
também denominados “verdes”, produzidos com matérias-primas atóxicas e de baixo custo, que
atendam às necessidades econômicas e à qualidade na saúde das pessoas. Públicos-alvo que
têm contato diretamente com esses produtos e processos são focos do Projeto de Extensão,
assim como a PUC-Campinas, que adotou, a partir de 2018, um multiuso sustentável em
substituição ao comercial. Essas parcerias têm a finalidade de redução de riscos de
contaminação ambiental e acidentes decorrentes do uso destes saneantes comerciais e
clandestinos. Nesse contexto, este Plano de Trabalho abre possibilidades inúmeras de parcerias
com Instituições, Comunidades, Associações de Bairro e Paróquias, já que apresenta a
possibilidade de uma economia doméstica e local associada à preservação ambiental, à
qualidade de vida em saúde e também a possibilidade da organização de cooperativas que
venham agregar valor aos produtos sustentáveis e gerar renda aos cidadãos que se encontram
à margem do mercado de trabalho, constituindo-se uma população vulnerável.

Palavras-chave:
Sustentabilidade

Saneantes

Domissanitários;

Intoxicações;

Saneantes

Alternativos;

HORTAS COMUNITÁRIAS SUSTENTÁVEIS EM CAMPINAS

Prof.ª Extensionista da PUC-Campinas: Profa. Dra. Rita de Cássia Violin Pietrobom
rita.pietrobom@puc-campinas.edu.br

Alunos voluntários da Extensão: Elisa Bruno Tonelotti; Gustavo Alcântara Silva Campane; Luísa
Scudeler; Maria Eduarda Gonçalves Silva; Maria Eduarda Jacon Finotti; Maria Victória
Sakamoto Caffeu; Nicole Rosa da Silva Cunha Lopes

RESUMO
O objetivo desta proposta é desenvolver oficinas sobre hortas comunitárias sustentáveis para
capacitar os moradores em condições de vulnerabilidade para a implantação de espaços de
produção de alimentos e produtos de outros gêneros. A urbanização no Brasil ocorreu de forma
rápida nas últimas décadas. Atualmente, cerca de 84% da população brasileira vivem nos
grandes centros urbanos. Na região Sudeste este número é ainda maior, cerca de 93%. Ao longo
dos anos, essa condição gerou problemas ambientais e socioeconômicos. As famílias urbanas
pobres gastam até 80% de sua renda em alimentos, o que as torna muito vulneráveis quando os
preços dos alimentos sobem. A agricultura urbana é um possível fator amenizante para os
problemas dos grandes centros urbanos, relacionados à alimentação, saúde, meio ambiente e
geração de renda, entendida como a produção e beneficiamento de hortaliças, frutos, plantas
medicinais e ornamentais em espaços urbanos, como quintais, lotes vagos, instituições, terrenos
arrendados ou emprestados. Dessa forma, as hortas comunitárias têm como função a utilização
racional dos espaços, promoção de segurança alimentar, formação de microclima, conservação
da biodiversidade, drenagem das águas pluviais, diminuição da pobreza e geração de renda.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Hortas Comunitárias, Renda

