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Resumo da Proposta
A presente pesquisa intitulada &ldquo;Capital social e o desenvolvimento sustentável: estado atual e novas

perspectivas em Jaguarão, RS&rdquo; visa avaliar de capital social da comunidade e identificar perspectivas de

desenvolvimento sustentável, sendo que as análises terão como foco a população da cidade de Jaguarão. Propõe

estabelecer intercâmbio com a comunidade (especialmente estudantes e professores) através de um site que pode

contribuir para a construção de capital social e estabelecer bases para o desenvolvimento sustentável

Palavras-chave
Capital social; desenvolvimento sustentável; educação;

Informações relevantes para avaliação da proposta
Pesquisa aprovado no Edital MCT/CNPq 03/2009 - Consolidação de Novos Campi e Novas Universidades.

Justificativa
O projeto de pesquisa Capital social e o desenvolvimento sustentável: estado atual e novas perspectivas em

Jaguarão, RS&rdquo; será acompanhado pelo grupo de pesquisa &ldquo;Cultura escolar, práticas pedagógicas e

formação de professores organizado na UNIPAMPA e em diálogo com os professores e estudantes do Campus e

lideranças da comunidade local, buscando abrir horizontes de esperança, dentro do cronograma proposto. Neste

sentido, os primeiros meses são especialmente importantes para estabelecer contatos, elaborar o site e oferecer este

espaço para a comunidade.

	Propomos conhecer as potencialidades da comunidade, destacando estoques de capital social e a proposta de

desenvolvimento em curso, problematizando resultados de pesquisas sobre estas temáticas e ações públicas no

sentido de garantir a construção de capital social e o desenvolvimento sustentável.

	Almejamos encontrar formas de ampliar o estoque de capital social e garantir o desenvolvimento sustentável na

comunidade, já propondo a participação no site &ldquo;Capital social em Jaguarão&rdquo;, organizado para o projeto.

	A conclusão do projeto almeja, além de uma organização social que favorece o desenvolvimento econômico e social

das pessoas envolvidas, maior integração entre a Universidade e a comunidade local com a estruturação básica para

ampliar as pesquisas com a articulação de pessoas e grupos da localidade e região.

	A partilha dos resultados da pesquisa com as lideranças locais, educadores e pesquisadores relacionados à temática

estudada, com destaque para integração com outros grupos de pesquisa, eventos científicos e publicações.

	Com a pesquisa esperamos contribuir para o desenvolvimento da comunidade de Jaguarão e região Sul do Rio

Grande do Sul, reconhecendo o capital social disponível e o processo de desenvolvimento em curso.
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	Os resultados podem indicar novas formas de desenvolvimento, tendo presente a necessidade de cuidar do meio

ambiente e das relações interpessoais.

	A partilha dos resultados pode ampliar o debate sobre estudos em questão e a necessidade de rever padrões de

desenvolvimento em curso com vistas ao desenvolvimento sustentável.

Fundamentação Teórica
A categoria capital social, conforme Durston (2003) contribui para o empoderamiento de pessoas e comunidades,

integrando setores sociais e aproximando as oportunidades entre os atores sociais.

	El empoderamiento ha sido definido como el proceso por el cual la autoridad y la habilidad se ganan, se desarrollan,

se toman o se facilitan (Staples, 1990). Alternativamente, el énfasis está en que el grupo y las personas protagonizan

su propio empoderamiento, no en una entidad superior que les da poder (Sen, 1998). Es la antítesis del paternalismo,

y la esencia de la autogestión mediante la pedagogía constructivista, que construye sobre las fuerzas existentes de

una persona o grupo social - sus capacidades - para «potenciarlas», es decir, aumentar y realizar esas fuerzas

potenciales preexistentes (DURSTON, 2003, p. 187).

	Esta inter-relação entre capital social e empowerment pode contribuir para superar problemas como a situação de

pobreza de pessoas e comunidades, transformando as relações de poder em favor daqueles que tinham pouca

autoridade para que tenham controle sobre os recursos - físicos, humanos, intelectuais, financeiros e de seu próprio

ser - e sobre a ideologia - crenças, valores e atitudes. Segundo Durston (2003, 187), os grupos e comunidade que têm

considerável reserva de capital social em suas variadas manifestações podem cumprir melhor e mais rapidamente

com as condições de empowerment. O acesso às redes que transcendem os círculos fechados da comunidadepobre

e o capital social comunitário manifestado em diferentes formas de associativismo são elementos importantes do

empowerment das pessoas e das comunidades, de acordo com este autor.

	Com esta perspectiva abre-se um processo que promove a participação das pessoas, organizações e comunidades,

ampliando o controle dos indivíduos e comunidades, eficácia política, melhorando a justiça, a vida comunitária e

social.

	Freire (1986) procura superar a perspectiva do empowerment individual, ou mesmo, comunitário ou meramente

social, relacionando-o com a classe social. Segundo o autor:

	A questão do empowermentda classe social envolve a questão de como a classe trabalhadora, através de suas

próprias experiências, sua própria construção de cultura, se empenha na obtenção do poder político. Isto faz do

empowerment muito mais do que um invento individual ou psicológico. Indica um processo político das classes
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dominadas que buscam a própria liberdade da dominação, um longo processo histórico de que a educação é uma

frente de luta (FREIRE 1986).

	Os valores culturais desenvolvidos, desde os primeiros anos de vida nas relações sociais, em ações voluntárias e

grupos de convivência são destacados por Kliksberg (1999) como importantes para a construção de capital social.

Segundo o autor, se os valores dominantes se concentram no individualismo, indiferença em relação ao outro, falta de

responsabilidade coletiva, desinteresse pelo bem estar geral, tendo como valor central o enriquecimento pessoal e o

consumismo, pode-se esperar a fragmentação do tecido social que pode gerar entraves ao desenvolvimento

econômico e levar à corrupção geral. Por outro lado, se estimular o cultivo de valores favoráveis à eqüidade, refletidas

no sistema fiscal, serviços de saúde e educação de qualidade facilita inclusive o progresso econômico e tecnológico.

Promover e difundir valores como a solidariedade, cooperação, responsabilidade de uns pelos outros, cuidado pelo

coletivo, superação das discriminações, erradicação da corrupção, superação das desigualdades regionais, atitudes

democráticas podem ajudar no desenvolvimento social, pois &ldquo;la cultura es el ámbito básico donde una sociedad

genera valores y los transmite generacionalmente&rdquo; (KLIKSBERG, 1999, p. 27).

	Esses valores podem produzir, inclusive, resultados econômicos significativos (tempo de trabalho doado) e é estímulo

para promover sentimentos de solidariedade e cooperação. O cultivo de valores, através da cultura da participação em

atividades voluntárias desde cedo, tem peso considerável na aquisição de compromissos cívicos.

	Se observa una correlación estadística entre haber actuado en organizaciones en los años jóvenes, y el

involucramiento en la sociedad en épocas posteriores. Así, un estudio en EE.UU. evidenció, que quienes fueron

miembros de clubes 4H tenían, 25 años después, el doble de probabilidad de estar integrando asociaciones cívicas,

que quienes no pasaron por ellos, y una probabilidad cuatro veces mayor, de estar participando en política. Otro

estudio sobre graduados de escuelas secundarias mostró que, quince años después, los que habían participado en

actividades extracurriculares en la escuela, tenían mayor probabilidad de estar participando de asociaciones

voluntarias. Los valores, y la participación, van moldeando lo que los autores llaman una &ldquo;identidad

cívica&rdquo; orientada hacia el asumir compromisos con la comunidad, y aportar continuamente a ella (KLIKSBERG,

1999, p. 27).

	As pesquisas indicam que no Brasil as relações de confiança estão diminuindo, pois os tradicionais espaços de

partição (Igreja, clubes esportivos, associações comunitárias) estão tendo pouca acolhida. Por outro lado surgem

novos espaços, especialmente através da internet. Tais espaços podem possibilitar a formação de capital social?

	Autores como Lima (2009) e Matos (2007) têm problematizado a relação da internet e capital social, destacando que

os usuários com acesso a internet estão aumentando no Brasil e, apesar de apenas 20% participem do novo

ambiente, possibilita perceber o novo cenário. Conforme Lima (2009) já há valorização do capital social produzido na

Internet, pois as comunidades virtuais se destacam pela criatividade e forma de atuação, afirmando que surgem pela
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rede iniciativas que demonstram sua potencialidade para a produção de capital social. Kunsch (apud MATOS, 2007)

defende a idéia de que, paralelamente aos paradoxos e à complexidade vigente, há aumento significativo de novas

organizações, que surgem para atender às crescentes demandas sociais e mercadológicas.

	Em um estudo sobre democracia virtual e capiatal social, Nazzari; Bertolini e Silva (2007) discutem o papel da mídia e

questionam sobre a possibilidade de os meios de comunicações substituirem o papel desempenhado pelas

instituições democráticas clássicas, tais como, os partidos políticos. Afirmam que &ldquo;ainternet contribui para a

ampliação do debate político a nível internacional, é o caminho mais acessível e eficiente para indivíduos e grupos

participarem de debates emergentes, propiciando ampla discussão de assuntos políticos econômicos e sociais&rdquo;

(p. 89).

	Especificamente sobre a relação entre capital social e a participação em ambientes virtuais, Ellison, Steinfield e

Lampe (2007) examinam a relação entre o uso do Facebook e a formação de bonding e bridging, como capital social,

explorando a dimensão de capital social como uma habilidade para estar conectado com membros anteriormente

desvinculados da comunidade. A pesquisa é desenvolvida com estudantes entre os quais se desenvolve forte relação

de bridging (capital social). Em outro estudo (STEINFIELD; ELLISON; LAMPE, 2008) desenvolvem a categoria com a

auto-estima no uso da internet. Sugerem que Facebook ajuda a reduzir barreiras, favorecendo ótimas experiências,

redes heterogêneas que favorecem o desenvolvimento de capital social.

	Estas pesquisas mostram que, se de um lado, diminuiu a participação nos espaços tradicionais, surgem novos como

os mediados pela internet, podendo constituir-se em ambiente de formação de capital social. Ela está mudando a

maneira como as pessoas buscam seus formadores de opinião e a própria maneira de encarar as coisas. Pode

contribuir para aumentar a auto-estima (empowerment) e estabelecer relações de confiança, importantes para a

construção e capital social. Além disso, pode ser um elo de ligação para construir bases para o desenvolvimento

sustentável, revelando novos saberes (BAQUERO e HAMMES, 2006).

	Em relação ao desenvolvimento sustentável, Baquero (2007) afirma que o modelo econômico que se institucionalizou

na América Latina postulava que a durabilidade democrática e a modernização da política eram aspectos secundários

em relação à necessidade de fortalecer a dimensão institucional e promover a estabilidade econômica. Os objetivos

sociais ficaram fora do âmbito da política econômica e, &ldquo;o desenvolvimento social, que deveria ter como base

uma política social de longo prazo, buscando estabelecer a equidade e garantir a inclusão, ficou subordinado à política

econômica&rdquo; (p. 7).

	Santos (2005) coordenou um estudo sobre os caminhos da produção não capitalista, apresentando alternativas à

produção para o lucro, com destaque para os trabalhos cooperativos e de associações. Em relação ao

desenvolvimento sustentável o autor sustenta um &ldquo;desenvolvimento sem crescimento&rdquo;, com a melhoria

qualitativa da base física econômica, mantendo num estado estável dentro das capacidades de regeneração e
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assimilação do ecossistema. Seria um desenvolvimento entendido como realização de potenciais, como passagem a

um estado diferente e melhor em que as atividades econômicas podem desenvolver-se sem crescer (Santos, 2005, p.

54),

	A pesquisa ainda requer maior delimitação do paradigma &ldquo;desenvolvimento sustentável&rdquo; para que

possa realmente contribuir com a comunidade e o desenvolvimento científico. Partimos da idéia de desenvolvimento

capaz de melhorar a vida da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras

gerações. Um desenvolvimento que não compromete os recursos naturais. Tal definição vai ao encontro do que

propunha a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e

propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.

	Estudos sobre o Bioma Pampa têm mostrado contradições do modelo de desenvolvimento. &ldquo;Em plena época

do avanço da informática e do consumo sustentável, a matriz do eucalipto e da celulose, além de insustentável no

tempo, tem tudo para repetir o fracasso social das outras monoculturas (charque, arroz, etc...), e manter o nosso

desigual sistema de divisão de recursos e riquezas&rdquo; (Miranda, 2009). Sugere-se a proposição de uma nova

agenda de desenvolvimento, equilibrada, sustentável na sua essência, democrática, que inclua a participação da

sociedade, preserve a cultura do Bioma.

	A proteção do meio ambiente é fundamental para o desenvolvimento econômico e social. É o reconhecimento de que

os recursos naturais exigem cuidados para que haja desenvolvimento sustentável, incluindo o econômico e o social.

	Este projeto propõe desenvolver ciência na perspectiva do referencial capital social e desenvolvimento sustentável.

Insere-se na proposta do Governo ao organizar a UNIPAMPA para o desenvolvendo de pesquisas e ações que

permitem o desenvolvimento da região Sul do Estado do RS. Busca a parceria da Secretaria da Educação do

Município e abre espaço para a constituição de um núcleo sobre os estudos propostos na Região Sul do Rio Grande

do Sul, vinculado à UNIPAMPA.

Objetivos
 

	O objetivo desta pesquisa é investigar o capital social e a proposta de desenvolvimento da comunidade de Jaguarão,

RS na busca de alternativas para um desenvolvimento sustentável ambiental, econômico e social. Especificamente, a

pesquisa propõe:

	a) Identificar o capital social da comunidade de Jaguarão, RS.

	b) Reconhecer espaços educativos formais e não-formais, evidenciando as relações que a comunidade estabelece
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com estes espaços;

	c) Elaborar um site para possibilitar interação social, base para a construção de capital social.

	d) Visualizar potencialidades que se desenvolvem junto à comunidade, destacando ações que possibilitam o

desenvolvimento sustentável.

	e) Subsidiar políticas públicas que possam contribuir para a construção de capital social e o desenvolvimento

sustentável.

	f) Partilhar os resultados da pesquisa com os educadores das escolas, lideranças e comunidades da região e com os

pesquisadores relacionados à temática estudada.

	g) Aprofundar os resultados desta pesquisa com temáticas próximas como direitos humanos, resolução de conflitos e

educação para a paz.

	h) Formar um núcleode estudos sobre capital social e desenvolvimento sustentável, vinculado à UNIPAMPA, sediado

no Campus Jaguarão, permitindo aprofundamentos e novos estudos.

Materiais e Métodos
 

	A) Instrumentos da coleta de dados

	Os dados serão coletados observando a participação no site e através de entrevistas em profundidade e grupos de

foco, que se constituem dados primários, acompanhados por um diário de campo e a análise documental.

	Participação no site

	O site aberto à comunidade para cultivar relações de confiança será também objeto de estudo, observando número

de acessos e a participação nos fóruns ou grupos de discussão sobre os temas relacionados ao capital social e o

desenvolvimento sustentável.

	O desafio é tornar este espaço um espaço em que as pessoas possam se encontrar, sentir-se bem, conhecer e

cultivar a confiança interpessoal e nas instituições.

	Outro aspecto importante é tornar o site conhecido. Por isso, propõe-se apresentá-lo aos estudantes da UNIPAMPA e
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escolas da região e ser divulgado na cidade (através de rádios e jornais), aproveitando o e-mail e espaços já

conhecidos como comunidades do Orkut, Facebook e Twitter como espaços de participação social.

	Entrevistas em profundidade

	A entrevista em profundidade é muito utilizada nas pesquisas motivacionais e conforme Malhotra (2001, p. 163), é

caracterizada como pessoal, direta e não estruturada em que um único respondente é questionado por um

entrevistador qualificado, com o objetivo de revelar motivações, crenças, atitudes e sentimentos a respeito de

determinado tópico.

	A amostra a ser utilizada para a entrevista em profundidade será a não probabilística por julgamento (MATTAR,

1993), selecionada em duas fases. Primeiro faremos a seleção lideranças, conforme a sua relação com a elaboração

de políticas públicas e ação social e, em seguida, as pessoas da comunidade, totalizando 15 entrevistas a serem

gravadas, transcritas e analisadas.

	As entrevistas serão realizadas com o apoio de um questionário semi-estruturado, envolvendo uma livre troca de

informações entre entrevistador e entrevistado, com uma abordagem direta, podendo variar cada uma das entrevistas

entre 40 minutos à 1 hora.

	Grupos de foco

	As relações de confiança e o modelo de desenvolvimento serão problematizados, utilizando-se a metodologia de

grupos de foco, organizados nos ambientes das populações pesquisadas, de uma forma não-estruturada, com grupos

de 5 a 8 membros, selecionados a partir do critério não probabilístico, com a presença de pessoas atuantes em

comunidades e por aqueles que não tem envolvimento social. Procuraremos formar uma comunidade entre os

membros, evitando discussões sobre questões secundárias, com vistas a uma produção espontânea sobre o foco da

pesquisa. Os encontros poderão durar até uma hora, tempo suficiente para estabelecer uma relação com os

participantes e explorar em profundidade suas sensações, idéias, crenças e atitudes sobre os tópicos de interesse

(MALHOTRA, 2001).

	É importante ressaltar que grupos de foco se constituem em &ldquo;entrevistas realizadas de maneira

não-estruturada e natural, por um moderador treinado, junto a pequeno grupo de respondentes&rdquo; (MALHOTRA,

2001, p. 156). Na ocasião do convite, os participantes serão informados dos objetivos e da metodologia a ser utilizada.

Estas informações serão recuperadas no início do encontro, ocasião em que os participantes serão colocados em

clima de informalidade e orientados para a importância da sua participação nesta fase da pesquisa.

	A amostra para a pesquisa em grupos de foco também será a não probabilística por julgamento, selecionada a partir
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dos estudos iniciais (entrevistas em profundidade), com as lideranças da comunidade. Como sugestão propõe-se

reunir pessoas, conforme o tempo de envolvimento social.

	Diário de campo

	No processo de desenvolvimento da pesquisa o Diário de Campo será companhia inseparável para as anotações

sobre as visitas, as comunidades, observações e impressões diversas. Conforme Alves-Mazzotti, (2001, p. 164)

&ldquo;a observação de fatos, comportamentos e cenários é extremamente valorizada pelas pesquisas

qualitativas&rdquo; permitindo, dentre outras, &ldquo;checar&rdquo; a sinceridade das respostas, identificar

comportamentos não-intencionais ou inconscientes e explorar tópicos que os informantes não se sentem à vontade

para discutir.

	Documentos

	O projeto prevê visitar a documentação da comunidade de Jaguarão que foi elevada a vila em 6 de julho de 1832,

sendo o 12º município do Estado do RS. Situa-se na parte meridional do estado, na fronteira com a cidade de Rio

Branco no Uruguai, às margens do Rio Jaguarão, que nasce na região montanhosa perto do município de Pinheiro

Machado. Os documentos poderão ser muito importantes para conhecer melhor a comunidade. Publicações como

livros, jornais e revistas contribuirão para relatar a história e a dinâmica das populações.

	B) Metodologia de análise da informação

	Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que busca conhecer o capital social e o modelo de

desenvolvimento da região, subsidiando políticas para estas populações. Embora os dados sejam analisados com a

quantificação do evento qualitativo, a pesquisa terá o caráter qualitativo, conforme a distinção de Greenhalgh e Taylor:

	Quantitative research should begin with an idea (usually articulatedas a hypothesis), which then, through

measurement, generatesdata and, by deduction, allows a conclusion to be drawn. Qualitativeresearch, in contrast,

begins with an intention to explore aparticular area, collects &ldquo;data&rdquo; (observations and interviews),and

generates ideas and hypotheses from these data largely throughwhat is known as inductive reasoning (GREENHALGH

e TAYLOR, 1997).

	As entrevistas permitem coletar dados, sem estar preso demais ao esquema. Para isso, propomos trabalhar com

grandes focos, explorando, posteriormente, e quando necessário, as perguntas específicas (ALVES-MAZZOTTI,

2001). As questões das entrevistas serão preparadas em função do objetivo da pesquisa com a participação das

lideranças das comunidades a serem pesquisadas.
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	Seguindo a pedagogia da educação popular, aprofundaremos a temática apresentada, buscando a coerência com a

história vivida, princípio caro em Paulo Freire, que &ldquo;não pensa idéias, pensa a existência&rdquo;, como afirma

Ernani Maria Fiori, no prefácio da Pedagogia do Oprimido.

	Consideramos ser importante a compreensão do processo de transformação no qual os participantes da investigação

estão envolvidos, levando em conta suas peculiaridades e diferenças. Desta forma, escolhemos trabalhar com os

referenciais teóricos que têm relação com desenvolvimento sustentável (Santos, Baquero, dentre outros) e capital

social (Baquero, Coleman, Bourdieu, Fukuyama, Putnam, dentre outros), os quais contribuirão para a análise dos

dados desta investigação.

	Partindo dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa emergirão categorias de análise que serão estruturadas,

conforme a recorrência do conteúdo nos depoimentos dos entrevistados, numa espécie de quantificação do dado

qualitativo, como alternativa metodológica. Conforme Pereira (2001, p. 21), &ldquo;O dado qualitativo é uma forma de

quantificação do evento qualitativo que normatiza e confere um caráter objetivo à sua observação&rdquo;.

	Temos presente que &ldquo;o desenvolvimento de uma instituição humana não pode ser avaliado de uma semana

para a outra, nem de um mês para o outro, e às vezes nem mesmo de um ano para o outro&rdquo; (PUTNAM, 1995,

p. 74). Mas é necessário que façamos as avaliações e que a prática seja problematizada em vista de uma ação

pertinente com os objetivos propostos.

Relação Ensino, Pesquisa e Extensão
Projeto prevê conhecer melhor a região através de uma pesquisa aplicada, sendo que o processe deve propiciar

melhor qualidade do ensino a ser desenvolvido na Unipampa. Os resultados desta pesquisa serão partilhados com a

comunidade em forma de uma extensão universitária e a produção de um livro.

Resultados Esperados
 

	A UNIPAMPA é erigida com o intuito de contribuir com o desenvolvimento regional. A lei da criação da

UNIPAMPA destaca como objetivo: &ldquo;ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do

conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção regional, mediante atuação

multicampi na região Metade Sul do Rio Grande do Sul&rdquo; (Artigo 2º. da lei 11.640 de 11 de janeiro de 2008 que

cria a Fundação Universidade Federal do Pampa).

	Na carta, anexada a lei, enviada ao Presidente da República, o Ministro da Educação afirma: &ldquo;Grande parte

dos municípios que compõem a Metade Sul do Rio Grande do Sul situam-se na fronteira com a região do

MERCOSUL, o que lhe confere características econômicas, sociais, políticas e culturais que exigem atenção especial,
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do ponto de vista científico e acadêmico, considerando-se que os espaços fronteiriços são áreas privilegiadas para

estudos sistematizados que contemplem a característica de integração internacional. A expansão do ensino

universitário público na Região Metade Sul do Rio Grande do Sul contribuirá para a reversão do processo de

estagnação econômica regional, gerando um novo dinamismo nos setores agropecuário e agroindustrial, voltados

para os mercados nacional e internacional, especialmente no âmbito do MERCOSUL&rdquo;.

	No dia 29 de janeiro de 2008 toma posse a reitoria pro tempore com a responsabilidade de integrar os 10 campi,

constituindo e consolidando-os como a Universidade Federal do Pampa. Propõe em seu estatuto, o ensino, a

pesquisa e a extensão universitária, visando o desenvolvimento social, cultural, científico, tecnológico e econômico,

aberta à participação da comunidade externa e articulada com entidades públicas e privadas. Enfim, propõe uma

educação para o desenvolvimento sustentável, promovendo saberes que promovam as condições da vida humana,

social e ambiental, no contexto local, regional, nacional e mundial.

	No Plano de Desenvolvimento Institucional, a UNIPAMPA propõe Olhar a Universidade a partir das comunidades em

que está inserida, concebendo-a como parte integrante da vida social daquelas comunidades para intervir de modo

favorável àquelas populações, promovendo seu desenvolvimento sustentável. Afirma ainda: &ldquo;Como o seu fazer

pedagógico não se restringe à formação profissionalizante, mas se firma numa proposição humanística e generalista,

cabe à Universidade assumir, na prática, o compromisso em promover a paz e o bem-estar de suas comunidades,

frente à intolerância e aos conflitos étnicos ou de qualquer outra ordem, em qualquer época ou lugar. Ela precisa ser

uma instituição que defenda o direito maior, que é o direito à vida, trabalhando a ética em todas as suas

práticas&rdquo;.

	A UNIPAMPA é resultado da reivindicação da comunidade da região, que encontrou guarida na política de expansão

e renovação das instituições federais. Tem o compromisso de contribuir com a região, caracterizado como extenso

território, com críticos problemas de desenvolvimento sócio-econômico, inclusive de acesso à educação básica e à

educação superior. Além disso, busca contribuir para a integração e o desenvolvimento da região de fronteira do

Brasil com Uruguai e Argentina.

	Esta situação regional está na origem desta pesquisa que busca contribuir com a comunidade através de:

	a) Formação de um núcleo de pesquisa sobre capital social e desenvolvimento sustentável em Jaguarão;

	b) Construção de site para possibilitar a interação social, favorecendo o desenvolvimento de capital social.

	c) Análise do capital social da comunidade local.

	d) Incentivos para a participação comunitária, tendo a internet como espaço de motivação e de integração.
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	e) Estudos sobre o atual modelo de desenvolvimento e a proposta do desenvolvimento sustentável.

	f) Análise dos estudos desenvolvidos, com a partilha dos dados em eventos e periódicos científicos.

	g) Publicação de um livro, contendo os principais resultados da pesquisa.

	Dessa forma, intenta encontrar alternativas para o seu desenvolvimento da comunidade regional, propondo

alternativas para produzir capital social e o desenvolvimento sustentável.
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Produtos Acadêmicos

Anais, Artigo, Capítulo de Livro, Comunicação, Jornal, Livro, Oficina, Revista

Equipe de Execução

Membros

Coordenador
Instituição: UNIPAMPA
Tipo Institucional: Docente
Nome: Lucio Jorge Hammes
CPF: 692.239.630-87

Docente
Não há docente no projeto

Técnico-administrativo
Não há técnico-administrativo no projeto

Discente

Instituição Função Nome Matrícula

UNIPAMPA Bolsista Nathalia Lameiro Pedroso 0

Membro Externo ou não cadastrado no SIPPEE

Instituição Função Nome CPF

SMED Colaborador Mariângela Faria de Faria

SMED Colaborador Roseli Calvetti Souza

Membro a selecionar
Não há membros a selecionar no projeto
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Cronograma de Atividades

Atividade 1

Início: 09/209     Duração: 1095 dias    Responsável: Lucio Jorge Hammes

Ações desta pesquisa propõem-se:

a) Estruturar o grupo de pesquisa, integrando pesquisadores da Unipampa e da comunidade.

b) Acompanhar as publicações relacionadas ao objeto de pesquisa: capital social e desenvolvimento sustentável.

c) Organizar o site para favorecer o intercâmbio social, desenvolvendo relações de confiança e a construção de capital

social.

d) Participar das atividades da comunidade local, especialmente em ações centrais como a Semana da Cultura do

município, Fóruns de Educação, Feira do Livro, apresentando os resultados parciais ou finais da pesquisa.

e) Intercambiar experiências e pesquisas com outros grupos de pesquisa, especialmente com grupos de estudo sobre

meio ambiente e capital social de outros campi da UNIPAMPA, da UFPel, UFRGS e UNISINOS.

f) Produzir artigos sobre a temática para eventos e encaminhar para a publicação em revistas especializadas.

g) Apresentar resultados da pesquisa em eventos científicos da região, nacional e internacional.

h) Organizar uma extensão universitária, possibilitando trocas entre pesquisadores e comunidade.

i) Elaborar um livro sobre as temáticas em foco, capital social e desenvolvimento sustentável.

j) Organizar um núcleo de pesquisa sobre capital social e desenvolvimento sustentável na UNIPAMPA, campus

Jaguarão para o desenvolvimento desta pesquisa, bem como para aprofundamentos e novos estudos. 

Receita

Arrecadação

Tipo Descrição Quantidade Custo Unitário Custo Total

Outros Bolsa de IC 36 300,00 10.800,00

Outros Bolsa PQ-2F 36 976,00 35.136,00

Outros Adicional de Bancada 36 500,00 18.000,00

Recursos de Terceiros

Não há recursos de terceiros no projeto

____________________________________,06/05/2011 __________________________________________
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Local Lucio Jorge Hammes

Coordenador(a)
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