
1 

17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária”  

ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

( x )  TRABALHO 

 

A ECONOMIA SOLIDÁRIA DENTRO DA ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES REI 

DO PET (ARREP): O PROCESSI DE DESINCUBAÇÃO E PÓS INCUBAÇÃO 

 

Bianca Almeida Girardi (Extensionista; biancagird@outlook.com)1 

Isabela Lourenço de Jesus (Técnica em Economia Solidária da IESol; 

isalourencoj@gmail.com)2 

Tatiany Palácio Hilgemberg (Extensionista; tatianyph1304@outlook.com)3 

Reidy Rolim de Moura (Professora Supervisora da IESol, Departamento de Serviço 

Social, rrmoura@uepg.br) 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal, apresentar os aspectos de uma atividade extensionista 

que ocorre vinculado à Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESol), com a devida participação de 

acadêmicos e professores de diversas áreas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). A IESol ocupa-se 

no aspecto de apoio aos grupos que são incubados, por meio de atividades e oficinas que visem os princípios da 

Economia Solidária. O grupo da ARREP (Associação de Recicladores Rei do Pet), que será abordado no trabalho, 

oferece serviços de reciclagem e está desenvolvendo projetos junto da IESol desde o ano de 2010. Recentemente 

passou pelo processo de desincubação, onde adquiriu um dos objetivos principais do processo de incubação, o 

desprendimento de acordo com o grau de autonomia adquirida, passando agora para a fase de pós-incubação.   
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESOL) 

PROJETOS VINCULADOS 

PROJETO ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO ALTERNATIVA DE SUPERAÇÃO DA 

VULNERABILIDADE SOCIAL (Universidade Sem Fronteiras - USF, Secretaria da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior) (SETI) 

ECONOMIA SOLIDÁRIA, REDES DE COOPERAÇÃO E TECNOLOGIAS SOCIAIS: 

FOMENTANDO E CONSOLIDANDO EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS 

SOLIDÁRIOS - EES VINCULADOS À INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS 

SOLIDÁRIOS-IESOL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - 

(Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas -PRONINC) 

FOMENTO A PESQUISA E INOVAÇÃO EM EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS 

ATRAVÉS DE TECNOLOGIAS SOCIAIS (Emenda Parlamentar - CNPQ). 

PÚBLICO-ALVO  

A população atendida é composta pelos integrantes da Associação de Recicladores 

Rei do Pet (ARREP), caracterizada por pessoas que possuem uma renda consideravelmente 

baixa segundo LUTTTKË (2008 p. 157 apud MOURA, 2014, p.157) o valor decorrente da 

coleta de materiais é baixa. Encontram-se em condições de vulnerabilidade social, institucional 

e programática. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

A sede da IESol, e a matriz da Associação dos Recicladores, ambas se encontram no 

município de Ponta Grossa- PR.  
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

Na sede da IESol e na Associação de Recicladores Rei do Pet - ARREP 

JUSTIFICATIVA 

A Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESol) é um programa de caráter 

permanente, a qual é fomentada por diversos projetos. Tem caráter multidisciplinar, o que 

permite ter diversas áreas de conhecimento para contribuir para com os princípios da Economia 

Solidária (Ecosol) com os grupos incubados. A incubação dos grupos consiste em um 

acompanhamento do empreendimento durante o tempo que for necessário para que este 

consolide sua autonomia dentro dos princípios da Ecosol. A metodologia de incubação é 

dividida em algumas fases, ou seja, a pré incubação, a incubação, a desincubação e a pós-

incubação. (Orientações Gerais para Iesolenses, 2019) 

A Pré Incubação é o primeiro contato entre a incubadora e o empreendimento, onde 

se é apresentado ao empreendimento aspectos fundamentais da Ecosol. A partir disso, é 

realizado o Plano de Incubação que servirá como guia para as próximas fases. (Orientações 

Gerais para Iesolenses, 2019, p.06). Quando o empreendimento atingiu a sua autonomia, bem 

como já consegue se sustentar de forma integral, realiza-se a desincubação. O qual o 

empreendimento será remanejado para a fase de Pós-Incubação. (Orientações Gerais para 

Iesolenses, 2019, p.07) 

Um dos empreendimentos  que foram incubados pela IESol é a Associação de 

Recicladores Rei do Pet (ARREP), incubada desde o ano de 2010. É uma associação formada 

por catadores de materiais recicláveis e a IESol, junto com o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) Santa Luizia atenderam a demanda dos catadores e usuários do 

CRAS para formação de uma associação de recicladores (Moura e Szul, 2018). Desde então a 

ARREP é incubada pela IESol e passou por todos as fases de incubação. Atualmente a 

associação se encontra na Pós-incubação e contaremos neste trabalho o processo de 

desincubação da ARREP.  
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OBJETIVOS 

Levar os princípios da Economia Solidária para a comunidade, em uma perspectiva de 

desenvolvimento local, como uma alternativa de geração de renda, inclusão social e trabalho, 

identificando os principais resultados obtidos com o empreendimento Associação de 

Recicladores Rei do Pet, desde seu momento de incubação (2010) até o atual processo de 

desincubação e pós-incubação. 

METODOLOGIA 

A metodologia de incubação se baseia sinteticamente em três etapas, a pré-incubação, 

a incubação e a pós-incubação.  O processo de desincubação se constitui em ações pontuais, 

ligadas às demandas e necessidades do grupo. Este momento se remete a uma desvinculação da 

incubadora, tornando o empreendimento autônomo, não dependendo mais do apoio 

incondicional da equipe técnica. (Orientações Gerais para Iesolenses, 2019) 

Desta forma, foi verificado se o empreendimento atingiu o seu principal objetivo que 

é a autonomia, sendo imprescindível o monitoramento e avaliação do trabalho da incubação 

para que seja garantido o fortalecimento da cidadania.  

RESULTADOS 

 No processo de incubação verificamos que ao mesmo momento que o empreendimento 

adquiria sua emancipação, também foi adquirindo autonomia, dando indícios que já poderia 

caminhar sozinha e poderíamos iniciar o processo de desincubação. 

A economia solidária se baseia na autogestão, onde todos os associados devem ter voz 

dentro da associação não tendo um chefe, contudo é a própria associação que deve decidir, de 

acordo com suas características como vai seguir com seu empreendimento a partir do momento 

que se sentir preparada para tal atividade. Assim, verificamos que a associação já estava 

tomando várias decisões por conta, sem precisar da equipe da IEOSL, sendo que muitas destas, 

acabavam inclusive se afastando dos próprios princípios da ECOSOL e priorizando as 

necessidades do próprio empreendimento. Assim, destaca-se que após 10 anos de incubação, o 
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grupo alcançou um nível de autonomia que conseguiriam percorrer sem o auxílio da IESol. 

Desta forma, a equipe atual de incubação realizou diversas reuniões, bem como relatamos esta 

nova fase da associação para toda a equipe da IESol e foi decidido pela desincubação da 

ARREP.  A partir de reuniões com o empreendimento e o grupo, foi decidido que a associação 

passaria do processo de incubação para uma pós-incubação, onde seriam feitas apenas 

assessorias a respeito da Economia Solidária. 

No processo de desincubação ou pós incubação foi feita uma avaliação global de todos 

os resultados obtidos durante todo o processo de incubação, além de serem feitas as últimas 

orientações para o empreendimento, assim comunicando-os que a desincubação da Associação 

de Recicladores Rei do Pet (ARREP), não impede parcerias futuras entre ARREP e IESol, desde 

que haja disponibilidade e concordância entre ambas as partes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da perspectiva dos processos que permeiam a relação entre empreendimento e a 

incubadora, tratados neste trabalho como Associação de Recicladores Rei do Pet e Incubadora 

de Empreendimentos Solidários (IESol), foi datado um período onde o empreendimento, 

mostrou-se autossuficiente nos aspectos principais para a transição de incubação à uma 

assessoria/apoio espaçado, renomada de pós-desincubação. 

Durante o processo percebeu-se a importância das ações que serviam como um 

monitoramento para o fortalecimento dos empreendimentos para atingir a autonomia e desse 

modo ter a maior aproximação com a realidade do grupo. 

APOIO  

Departamento de Economia Solidária - (DESOL) 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - (CNPQ). 

Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Culturais - (PROEX) 
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