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INTRODUÇÃO: 
 
O projeto Feira Ecológica na UPF foi desencadeado por meio da mobilização de uma 
comissão de estudantes, constituída a partir de um Fórum de Estudantes entre 
Reitoria e Representação Estudantil, possibilitando a oferta de produtos 
agroecológicos e da economia solidária para toda comunidade acadêmica. Com isso, 
surgiram necessidades para adequação e formalização dos produtores junto ao PEAF 
(Programa Estadual de Agroindústrias Familiares). Assim, o projeto objetiva contribuir 
com os agricultores familiares, melhorando a renda e as condições de vida, bem como 
desencadeamento de um processo de desenvolvimento socioeconômico. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
O programa “Comunidades Sustentáveis”, desenvolvido na Universidade de Passo 
Fundo, visa integrar as iniciativas que já estão sendo desenvolvidas no sentido de 
superar as dificuldades percebidas para promoção da formação acadêmica e de 
comunidades sustentáveis, com foco no cuidado ambiental. O Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional/SISAN (BRASIL, 2006) destaca que é preciso fazer 
uso de base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade 
cultural e que seja: ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Em 
2015, realizaram-se quatro edições da Feira Ecológica e de Economia Solidária no 
Campus I da UPF, a partir da mobilização dos estudantes acerca da discussão do tema 
alimentação saudável. Durante esse processo e pela demanda vinda dos próprios 
produtores, percebeu-se a necessidade de regularização e formalização das 



 

 

agroindustrias familiares, no sentido de se adequarem ao PEAF. Com isso, iniciativas e 
tratativas foram iniciadas para criação de uma logomarca da feira, bem como da tabela 
nutricional dos produtos e rótulos, por meio de parcerias com projetos de outras áreas 
da UPF. Foram realizados encontros e coletados dados como a composição (receita) 
dos produtos junto aos produtores rurais, foi levantado tambem a necessidades de 
cada produtor no que tange a formalização e gestão de agroindústrias,  com a 
finalidade de focar, em um primeiro momento, nas demandas mais urgentes para que 
estes produtores possam comercializar seus produtos. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Durante as atividades foi possível perceber as necessidades dos produtores em 
regulamentar seus produtos e, principalmente, na orientação formalização das 
agroindústrias familiares, o que possibilita inúmeras vantagens. Ainda, foi possível 
perceber a troca de conhecimento, em que ambos os lados crescem, ou seja, ao 
mesmo tempo que os produtores recebem conhecimentos para regularização e 
formalização de suas atividades, eles também contribuem na construção de uma 
alimentação mais saudável.  
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 

necessário. 


