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Resumo
O projeto da ITCP foi elaborado com vistas à capacitação de trabalhadoras interessadas na
formação de cooperativas populares. As ações da ITCP foram planejadas, prioritariamente, para
mulheres egressas dos cursos ofertados pelo IFF, componentes do Programa Federal Mulheres Mil
que integra um conjunto de políticas públicas e diretrizes governamentais de inclusão educacional,
social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade social. O objetivo principal do
Programa Mulheres Mil é ofertar formação educacional, profissional e tecnológica, que permita a
elevação de escolaridade e a emancipação dessas mulheres por meio do estímulo ao
empreendedorismo. As atividades da ITCP são realizadas por etapas de pré-incubação, incubação
e desincubação. Essas fases servem para organização da equipe e monitoramento e podem
ocorrer simultaneamente, em alguns casos. Na fase de pré-incubação a equipe ITCP utilizou-se de
levantamento bibliográfico e organizou palestras de sensibilização, análise do perfil
socioeconômico e do potencial empreendedor das mulheres interessadas, avaliação da viabilidade
econômica do empreendimento e capacitação da equipe ITCP e do grupo incubado, através de
oficinas, participação em Conferências, Fóruns Regionais e Encontros de Economia Solidária. O
processo de incubação envolve assessoramento técnico para o grupo de mulheres que buscam
consolidar uma cooperativa popular. A última fase será a desincubação que pressupõe a
autogestão do empreendimento, quando o grupo se tornará estável e “caminhará com as próprias
pernas”. A ITCP optou por fazer abordagem direta as egressas convidando para uma palestra de
apresentação da Incubadora e escuta das expectativas das possíveis empreendedoras. Entretanto,
conseguir entrosamento, criar comprometimento e identidade do grupo inicial, foi complexo e
resultou em evasão sobretudo nos campi Campos-Centro, Campos Guarus e Itaperuna. Em seu
segundo ano de execução a ITCP tem alcançado seu objetivo de formação de cooperativas
somente no campus Bom Jesus do Itabapoana, onde um grupo de egressas do curso de culinária
dedica-se a consolidação de um empreendimento de produção e processamento de alimentos. A
“NutriArt” produz compotas, antepasto, geleias e doces cristalizados priorizando os produtos
regionais e sazonais. As atividades de produção acontecem nas dependências do campus, sob a
orientação e supervisão da equipe ITCP. A constituição de um empreendimento autogestionário
não configura tarefa simples. Apresentar a economia solidária como alternativa de inclusão
produtiva e ao mesmo tempo disseminar os princípios de economia solidária e de cooperação entre
as egressas do Programa Mulheres Mil no IFF é um desafio constante.
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