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RESUMO: As ITCP’s enquanto rede de 
incubadoras  atuantes em 68 universidades 
brasileiras, operam como espaço de pesquisa, 
ensino e extensão para projetos 
tecnocientíficos junto a públicos específicos 
entre cooperativas, associações, 
assentamentos, bairros populares, favelas e 
movimentos populares. Na UnB  a ITCP está 
sediada na FUP e atua por meio de três 
projetos de pesquisa e extensão oficializados 
junto ao sistema Siex/Dex: 
COOPERCARAJÁS, CALANGARTE E 
BN-TECNOLIBRE

METODOLOGIA: A metodologia adotada nos 
projetos de extensão se baseia na abordagem 
da teoria crítica de tecnologia +Placs- 
Pensamentos latinoamericano Ciência, 
Tecnologia e Sociedade CTS)
Baseada em 7 modalidades de articulação 
teórico/prático:
1- Uso simples da tecnologia
2- Apropriação
3- Ajuste do processo de trabalho
4- Revitalização ou repotenciamento
5- Alternativas tecnologicas
6- Incorporação de conhecimento existente
7- Incorporação de cohnecimento novo

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
1-Com o apoio do edital Proex/Mec 2013/14 a 
ITCP/UnB foi criada registrada e colacada em 
funcionamento com sede na FUP/UnB para atuar 
em toda a universidade.
 2- Com o apoio do edital Incubadoras ITCP Brasil 
CNPq/MCT/MDS/SENAES de 2017 criamos a 
plataforma de incubação para uma cooperativa de 
produtores agroecólogicos no DF 
COOPERCARAJÀS
 3- Com o apoio do edital Tecnologia Social 
CNPq/MDS 2018 consolidamos funcionamento da 
ITCP/UnB com 12 bolsistas CNPq dentre os 18 
extensionistas. 
 4- Criação de 3 outros projetos de extensão 
incubados pela ITCP: Calangartee Ateliê de Artes 
Livres e Economia solidária e   BN-Tecnologias 
Livres e Coopercarajás- cooperativa de produção e 
comercialização agroecológica carajás. 
 
Integrantes: 
Professores: Ricardo T Neder, Jair Reck, Nathan 
Pinheiro,  Maria Osanete, Rafael Vilas Boas e 
Claiton Melo
Alunos: ver participantes nos porters ao lado dos 
projetos incubados

     (SIEX 56046 2017/19)  



Projeto 1 - CooperCarajas
Cooperativa de Produção e Comercialização 

Agroecológica Carajás

A cooperativa CooperCarajas foi constituída em 
2016, como resultado de muita luta de diversos 
agricultores (as) familiares assentados da reforma 
agrária, do Assentamento Cunha, da Cidade 
Ocidental, Assentamento Líder, de Luziânia-GO e do 
Assentamento Pequeno William, em Planaltina-DF. 
O projeto de Incubação foi apoiado pelos editais 
2017/2018 CNPq Senaes/Economia Solidária e 
edital 2019/2020 CNPq/Ministério da Cidadania.
A cooperativa CooperCarajas foi constituída em 
2016, como resultado de muita luta de diversos 
agricultores (as) familiares assentados da reforma 
agrária, do Assentamento Cunha, da Cidade 
Ocidental, Assentamento Líder, de Luziânia-GO e do 
Assentamento Pequeno William, em Planaltina-DF. 
O projeto de Incubação foi apoiado pelos editais 
2017/2018 CNPq Senaes/Economia Solidária e 
edital 2019/2020 CNPq/Ministério da Cidadania.

Projeto SIEX: 60.560/2018 a 2020

A produção agroecológica sem utilização de 
venenos ou defensivos químicos, proporciona 
alimentos saudáveis e sustentáveis, 
promovendo um ambiente socialmente justo 
e equilibrado para todos.

Participação da Comunidade
Geração de 

trabalho
Geração de

renda
Fortalecimento da 
econômia solidária

Objetivos: apoiar o fortalecimento institucional e produtivo da 
CooperCarajas, entre produtores experientes, juventude rural e mulheres 
além de consumidores urbanos que apoiam a produção agroecológica, e 
habilitá-los a trabalhar com comércio eletrônico e economia solidária a partir 
de grupos focais com 12 famílias em três assentamentos no DF e Entorno, a 
partir de três problemáticas:
A) Fortalecimento da organização produtiva e comercialização de produtos 
agroecológicos;

B) Envolvimento da juventude nas atividades do assentamento e fixação 
do jovem com ocupação e renda vinculadas a produção local e 
comercialização;

C) Fomentar as relações em redes de assentados, com interação e 
comercialização entre economia solidária, pequenos comerciantes, 
produtores rurais e consumidores.

 

Profs.: Ricardo T. Neder, 
Claiton Mello, Assessoria 
Tecnico-Cientifica Eng. 
Agrônomo - Vicente de 
Almeida.



Projeto 2 - CalangArte – Ateliê de 
Artes Livres e Economia Solidária

Integrantes:
Beatriz Motta, Bruno Costa, Fabiana Salim, Fernanda 
Keller, Gabriel Veloso, Heloísa Freire, Ingrid Oliveira, 
Isabella Ferreira, Lillian Mafra, Márcio Mendes, 
Maristela Soeira, Mateus Castilho, Maycon Lima, 
Michelle Duarte, Monique Araujo, Priscilla Castro, Taís 
Sany, Thiago Oliveira, Verônica Pereira.
Coordenação: Ricardo T. Neder/ Orientação: Maria 
Osanette 

Projeto SIEX: 57487/2019 a 2021

O projeto visa o resgate de saberes tradicionais, objetiva 
recuperar a autonomia que perdemos, nossa missão é 

contribuir na formação de multiplicadores.

4 Eixos Temáticos

 AGROECOLOGIA

EDUCAÇÃO 
POPULAR

ECONOMIA 
SOLIDÁRIA

ARTES LIVRES

Como nos alimentamos?
·         -Trocas de saberes e fazeres
·         -Vivências e Experimentações
·         -Recursos Públicos, doações e demais    
parcerias  comunitárias

O que fazemos?

Oficinas, Minicursos, Vivências, Eventos 
Culturais, Feiras, Formação de 
multiplicadores nos 4 eixos.

Quando nos reproduzimos?

·     - Quando criamos - vínculos, produtos, 
teorias, práticas, artes, artesanatos, poesias, 
fotografias;  

·      - Ao formar redes e multiplicadores de 
saberes nas vivências integradas e 
holísticas.

Como participar?

Aberto a estudantes, docentes 
técnicos, funcionários gerais e 
comunidade externa.
Você que tem interesse em oferecer uma 
oficina/minicurso, ou deseja trazer algum 
profissional, ou adquirir/aprimorar 
habilidades artísticas, ambientais, 
corporais, etc, nos procure no espaço 
Ateliê de Artes Livres em frente à quadra 
de esportes da FUP/UnB. Participem!
Reuniões todas as quartas às 18h 
Facebook/Instagram: @calangarte 



Projeto 3 - Bn Tecnolibre (BN-Tecnologias Livres)
                                                          

                                                            
(Siex 60561 2018/20)

RESUMO: Trata-se do 3° projeto de extensão 
oficial fomentado pela incubadora de 
cooperativas Populares com abordagem CTS 
com duração até 2020). Cuja estratégia de 
extensão é aproximar alunos da FUP a grupos 
com capacidade de programação em software 
livres/GNU-LINUX que atuam em Brasília.
Seu diferencial em termos de contribuição 
inovadora para alunos e comunidades 
envolvidas reside justamente na desmistificação 
de que programar em software livre é coisa de 
especialistas e profissionais da área.

RESULTADOS E DISCUÇÕES: 
A. Integração CTS ( se faz por meio da base 

teórica a interacionismos sociotécnico) 
entendido como aprender-fazendo

B. Princípios da ETNOMATEMÁTICA entendida 
como aprendizagem de programação por 
padrões regulares ou simétrias cujos 
desenhos presentes nas culturas indigenas e 
afro-brasileiras assim como nas artes que 
pode ser trabalhada pela educação ciênctifica 
popular. 

METODOLOGIA: 
Imersão 1 - Bn Tecnolibre opera na imersão dos 
estudantes envolvidos, no ambiente de trocas 
entre comunidades de programadores através 
de encontros presenciais, eventos de interação 
com  especialistas, leigos e estudantes.
Item 2 - Eventos durante a semana universitária 
no formato de semana satélite de conhecimento 
livre edições 2017 e 2018.
Iten 3 - Integração de assuntos com dois outros 
projetos da incubadora (Coopercarajás e 
Calangarte).
Item 4 - Atuação direta junto a coletivos em 
assentamentos da reforma agrária no perimetro 
da UnB Planaltina (Coletivo Panteras, 
assentamento Pequeno Wilian)>

INTEGRANTES: 
Pesquisadores(Doutoranda): 
Fabiana Ganem
Professor Voluntário(FGA) 
Joênio Costa
Programadora UnB: Cristina 
Moreira 
Alunos: Márcio Mendes e 
Fabricio Augusto


