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INTRODUÇÃO: 
O presente texto tem por objetivo apresentar algumas contribuições do Centro de 
Tecnologias Alternativas Populares (CETAP) no projeto de extensão denominado Feira 
Ecológico UPF, entidade conveniada com a Fundação Universidade de Passo Fundo, 
através do NEA - Núcleo de Estudos em Agroecologia. Os estudos relatados são 
decorrentes da integração das atividades desenvolvidas como bolsista Paidex junto ao 
Projeto da Feira Ecológica UPF, vinculada ao Centro de Ciências e Tecnologias 
Ambientais (CCTAM/UPF), e a elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de 
graduação em História. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de 
documentos que integram as ações acima descritas, bem como o acompanhamento de 
atividades realizadas junto ao projeto de extensão Feira Ecológica UPF. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
O projeto da feira ecológica UPF tem como objetivo promover autonomia aos sujeitos 
vinculados aos processos agroecológicos e da economia solidária, contribuindo para o 
desenvolvimento de habilidades e competências no exercício de práticas cooperativas 
e sustentáveis, bem como atender os agricultores familiares. Esse projeto foi 
desencadeado através da mobilização de uma comissão de estudantes, constituída a 
partir de um Fórum de Estudantes, entre Reitoria e Representação Estudantil. As ações 
decorrentes desse projeto de extensão envolvem o curso de Pedagogia, uma vez que 
apresenta como um dos objetivos específicos a promoção de educação socioambiental 
no que se refere a adoção de hábito de alimentação saudável. O CETAP é uma 
organização não governamental responsável técnica pela Feira Ecológica já existente 
na Praça da Mãe, no centro de Passo Fundo, e que, juntamente com a Coonalter e o 
Núcleo de Estudos em Agroecologia (NEA), viabilizou a feira também Universidade de 
Passo Fundo (UPF). O CETAP é uma entidade declarada de utilidade pública, que tem 
como principal propósito incentivar e colaborar no desenvolvimento de uma nova 



 

agricultura, alternativa ao processo produtivo agroquímico, realizado através de 
tecnologias com princípios agroecológicos. É através da agroecologia que a agricultura 
familiar orgânica realiza seus cultivos e demais produções. O estudo  acerca das 
necessidades de mudanças para melhoria da feira é processual. As principais pautas 
abordadas no primeiro semestre do ano letivo de 2017, e que prosseguem no 
segundo, são referentes a adaptação dos produtos processados diante da legislação, e 
sobre o público interessado e consumidor. Para compreender esta primeira pauta, um 
grupo de participantes do projeto visitou algumas das propriedades rurais das famílias 
que participam da feira ecológica na UPF, para fazer um levantamento das estruturas 
para agroindústria que estas já possuem, e quais as adaptações necessárias para que 
possam gerar e comercializar seus produtos processados. Feita esta análise, neste 
segundo semestre o grupo está fazendo os encaminhamentos necessários para que 
sejam realizadas essas mudanças, e com isso as famílias agriculturas possam avançar. A 
segunda esfera é referente ao consumo de produtos orgânicos, e para isso é 
indispensável compreender quem são os atuais consumidores e suas contribuições. 
Uma das ferramentas utilizadas foi um questionário aplicado às pessoas que visitaram 
a feira, consumindo ou não. Um dos resultados desse questionário possibilitou 
constatar o desejo dos consumidores para ampliação das edições da feira de mensal 
para quinzenal. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Dessa forma, interligando pesquisa e extensão, está sendo possível perceber a 
importância das relações estabelecidas entre o CETAP e a UPF, pautadas na 
sustentabilidade socioambiental, princípio que consideramos urgente no cenário 
mundial. Importante, também, a participação das diferentes áreas do conhecimento 
que viabilizam uma visão holística do trabalho para o bem-estar comunitário 
acadêmico. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


