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Resumo 
 
O Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico - NUDESE - FURG, vem 
desenvolvendo atividades com a comunidade local, a fim de, afirmar cada vez mais 
a relação entre a universidade e a comunidade. O objetivo deste trabalho é relatar 
como se deu a intervenção da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – 
INTECOOP/FURG, na incubação do grupo Deguste. O grupo é formado por 
mulheres que participavam de outros empreendimentos, mas que também faziam 
produtos gastronômicos e teve o seu trabalho reconhecido ao expor e comercializar 
seus produtos em eventos sediados na Universidade Federal do Rio Grande - 
FURG. Diante disso, houve a necessidade de qualificar este coletivo. O grupo 
passou por várias formações voltadas à área de produção e manipulação de 
alimentos, assim como na organização coletiva, planejamento e formação de custos, 
o que, por sua vez vem contribuindo na melhoria da qualidade da produção, da 
organização coletiva, na autogestão e na geração de trabalho e renda. Atualmente, 
o Deguste possui dois pontos fixos de comercialização dentro da Universidade, 
como forma de garantir a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Neste 
sentido, este coletivo mostrou que é capaz de oferecer ao público em geral um 
serviço e um produto de qualidade, com o trabalho voltado na perspectiva da 
Economia Popular Solidária, mostrando efetivamente que outra economia é possível 
e acontece. 


