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PROJETO INTERDISCIPLINAR:
Psicologia x Administração x Direito

Desenvolvimento Regional e Local: análise e

estruturação da cadeia da caprinocultura na

comunidade São Domingos, gerando alimentação

e renda.



REFERENCIAIS DO PROJETO:

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

Área Temática: Educação e Trabalho

Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional

Palavras Chaves: Desenvolvimento Regional, 

Interdisciplinaridade, Cadeia da Caprinocultura.



JUSTIFICATIVA

• Projeto Cabra Nossa de cada Dia – Pe. João Batista Frota –

reduzir o índice de mortalidade infantil e melhorar padrão

alimentar dos idosos.

• Caprinocultura – Animal dócil, de fácil manejo e adequação às

condições sociais, culturais e climáticas.

• Parcerias: Secretaria de Agricultura Sobral/SEBRAE/ IFCE/UVA /INTA

• Potencialização da cadeia produtiva da caprinocultura,

capacitando, identificando mercados e ampliando visão

empreendedora - melhorando qualidade de vida da comunidade.

• Romper o preconceito e despertar o espírito associativo

e empreendedor.



FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

O que impede a Comunidade São Domingos

de fazer da caprinocultura uma atividade

de geração de renda

e promoção do desenvolvimento?



OBJETIVO GERAL

Estimular o desenvolvimento sustentável através de

um processo educacional que considere: 

 comportamento sócio-espacial humano

 visão mercadológica

 organização produtiva.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Planejar as estratégias de ordem comportamental,

mercadológica e organizacional;

 Executar e monitorar ações com foco na profissionalização,

capacitação e assistência técnica dada à comunidade;

 Disponibilizar e facilitar o acesso à técnicas comportamentais,

mercadológicas e organizacionais que possam servir como

referencia e fonte de aprendizagem.

 Avaliar sistematicamente os resultados obtidos.



HIPÓTESES

A Comunidade de São Domingos tem preconceitos com

relação a caprinocultura, carece de informações com

relação a mercado e tem pouca capacidade empreendedora

e organizacional, o que dificulta a geração de renda e o

desenvolvimento sustentável.



METODOLOGIA

Pesquisa aplicada - objetiva gerar conhecimentos capazes de

subsidiar estratégias de desenvolvimento para a comunidade.

Abordagem qualitativa - pesquisadores ingressam na comunidade

para interpretar seus valores.

Caráter exploratório e descritivo – identifica-se os problemas junto

a comunidade e os descreve com as possíveis respostas.

Procedimentos técnicos - pesquisa bibliográfica, revisão

documental e pesquisa-ação.
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RESULTADOS

• Criação de uma Identidade social - Fomentação da participação

e diálogo, auto-gestão   e co-responsabilidade social.

• Ampliação da visão do Potencial da Caprinocultura

• Capacitação cursos sobre  Controle financeiro, 

Precificação de Produtos, Produção e comercialização 

de produtos beneficiados do leite de cabra. 

• Orientações sobre o Potencial de Mercado, Apresentação

dos produtos, identidade visual, visitas institucionais.

• Orientações técnicas e jurídicas de uma sociedade cooperativa.

• Elevação da auto-estima  da Comunidade. 



- Público Alvo: Estudantes dos cursos

de administração, direito e psicologia.

- Público Atingido: Comunidade de

São Domingos, distrito de Jaibaras.

- Abrangência: Intercurso



COORDENADOR: 

Profa. Sarah Monteiro, Prof. Elder Escossio, 

Prof. Alex Osterno, Profa. Solange Melo.

BOLSISTAS DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO: 

João Germano Ponte Silva, Sayonara Caetano Leite Campos, Iara Silva 

Coelho,  Maria Gabriela Rocha Moreira, Jairo Lucas Teófilo dos Santos, 

Phamella Rawena Ramos Serafim, Amanda Pereira de Brito, Francisco 

Romulo de Aguiar e Luis Emanuell de França Gonçalves 

ALUNOS VOLUNTÁRIOS DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO: 

Jardan Chandley dos Santos Leal, Julio Aguiar Muniz Feitosa, Francisco 

Mateus Melo Monteiro, Érica Cristina Braga Couto

EQUIPE DE TRABALHO


