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COREDE  

Desafio 6- Desenvolvimento Local, Regional e Nacional 

Eixos da Extensão: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio ambiente, Saúde, Tecnologia, Trabalho  

1) Políticas que envolvam geração de renda, principalmente considerando a população rural (como política de 

retenção de pessoas no campo e/ou na cidade) 

a. Desenvolvimento de empreendimentos rurais (assistência técnica e cuidado especial com as 

questões de sanidade animal) 

b. Auxílio a cooperativas para diversificar a produção (não só produção, mas também comercialização) 

c. Merenda escolar (apoio e desenvolvimento a pequenos produtores para fornecer produtos 

específicos exigidos para merenda escolar) 

d. “Curso de Alimentos”: desenvolvimento de produtores para produzir outros tipos de alimentos, 

como geleias, etc. 

e. Apoio para sucessão rural no sentido de fixar produtores ( 

f. Pesquisas envolvendo os motivos da saída de pessoas do campo 

g. Apoio à diversificação da produção rural, como forma de fixar o produtor no campo 

h. Micro e pequenas agroindústrias (tecnologias e gestão) 

i. Fomentar a cultura de “produzir o melhor produto” e valorizá-lo (qualidade e marketing) 

j. Reduzir as distâncias, aproximando a UFSM das pequenas agroindústrias, envolvendo os 

departamentos da UFSM que detêm conhecimento sobre o tema 

k. Editais de indução ao desenvolvimento regional (induzindo projetos com potencial de desenvolver a 

região) 

l. Desenvolver cultura de valorização da atividade rural 

2) Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão para o desenvolvimento dos municípios da Quarta Colônia 

3) Área de paleontologia e turismo 

a. Conhecimentos específicos sobre geo-parques 

b. Curso de graduação em paleontologia 

c. Capacitação para qualidade no atendimento (hospitalidade, “bem receber” e encantamento)  

d. Consolidação do CAPA – Centro de Apoio a Pesquisas Paleontológicas (infraestrutura e recursos 

humanos) 

4) Ampliação dos APLs para outras regiões e municípios 

5) Estímulo ao associativismo e cooperativismo (associações, consórcios, etc.) 

6) Parcerias com o SEBRAE e plano de marketing para a região 

7) Qualificação dos servidores municipais 

8) Integração com os CRAS – Centro de Referência em Assistência Social (projetos com alunos, estágios, 

assistência social, esportes, etc.) 

9) Atualização dos professores da rede municipal de ensino 

10) Estudos para conservação do meio ambiente (incluindo preservação do solo e dos rios em função da 

atividade rural) 

11) Parcerias para trabalhos de preservação de acervos e bibliotecas (preservação da memória histórica) 

  



 

12) Saúde: 

a. Apoio na realização de serviços especializados (medicina, odontologia, terapia ocupacional, etc.) 

b. Formação de profissionais comprometidos com o “sistema de saúde” 

c. Articulação política para captação de recursos 

d. Acompanhamento e extensão junto a grupos de apoio específicos (diabetes, hipertensão, etc.) 

e. Ampliar a capacidade de realização de cirurgias 

f. Apoio junto à Vigilância e Coordenadorias de Saúde para questões burocráticas 

13) Articulação das diversas áreas da UFSM com as prefeituras/municípios (estágios, conhecimento, 

qualificação, projetos, etc.) 

14) Aproveitar a oportunidade relacionada à curricularização da extensão 


