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O presente Projeto de Extensão Tecnológica tem como 
objetivo principal a criação de um Núcleo de Ensino, 
Pesquisa e Divulgação de práxis que envolva a 
construção e problematização de Tecnologias Sociais (TS) 

e Economia Solidária (ES). Sua denominação será NETES (Núcleo 
Educacional de Tecnologia Social e Economia Solidária) com sede 
no Instituto de Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal 
de São Paulo, Campus São José dos Campos. Ele consiste em 
espaço aglutinador de atores sociais da comunidade acadêmica 
(servidores, professores, estudantes); comunidade em geral (atores 
sociais do Vale do Paraíba já envolvidos ou interessados em TS e 
ES) e, especialmente, professores da Rede Pública de Ensino. Nesse 
sentido, se caracterizará como um espaço de Aprendizagem Social 
(AS) em Tecnologias Sociais (TS) e Economia Solidária (ES) - tanto 
para apoio e intercâmbio com iniciativas já existentes como 
para a criação e estímulo as novas práticas com esses preceitos. 
Tem como objetivo, ainda, contribuir para a consolidação do 
Projeto Político Pedagógico do Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia no que diz respeito à formação discente em 
atividades extensionistas que preconizem preceitos como o de 
?aluno-pesquisador?. Nesse sentido, trata-se de contribuir para 
o enfrentamento da lacuna existente na pesquisa e formação 
para práxis de Tecnologias Sociais e Economia Solidária tanto no 
Ensino Superior quanto na Educação Básica e na comunidade 
da região do Vale do Paraíba. Objetiva-se a criação, ainda, de 
banco de dados de iniciativas existentes dentro desses preceitos 
e estímulo a criação e participação em Redes Sociais. Para as 
atividades exercidas no NETES torna-se fundamental a constante 
problematização dos significados e polissemias referentes aos 
conceitos de Tecnologias Sociais (TS) e Economia Solidária (ES) 
para melhor equilíbrio entre teoria e prática.
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Economia Solidária
e Tecnologia Social

Libertadora

Não discriminatória

Adaptada ao pequeno

Direcionada para o mercado interno de massas

Pesquisa Exploratória

Ator social

O Ator social vem a ser um indivíduo ou uma instituição que 
pode ou não estar participativo, mas é peça chave para o 
sucesso do processo de transformação.

Evolução Social  



Interação entre Atores sociais
TC e TS

Tecnologia de Capital (TC)
foco: Consumo

Tecnologia Social (TS)
foco: Desenvolvimento

Pesquisa Exploratória



Interação entre Atores sociais
Rede de Tecnologia Social

Pesquisa Exploratória

CTS - Ciência, Tecnologia e Sociedade

Melhoramento das técnicas locais, adaptação da tecnologia moderna 
ao meio ambiente e às condições locais - transformação através de um 
processo de crescimento orgânico, feito a partir de dentro.



Interação entre Atores sociais
Inovação Social

Pesquisa Exploratória

Hardware (desenvolvimento de máquinas)

Software (sistema de processamento da informação)

Orgware (tecnologia de gestão de instituições públicas e privadas)

Processo em que os Atores sociais interagem o conhecimento que 
eles mesmo vão usar (conhecimento científico, técnico, financeiro, 
mercadológico, cultural, etc), com o objetivo de aumentar a efetividade 
dos processos, serviços e produtos relacionados à satisfação das 
necessidades sociais



Transformação
Reaplicação
Construtivismo

Atributos da Marca

“Produção pelas massas,
  não produção em massa”

Gandhi



Construção da Marca
Estudo Tipográfico

Interação elementos - organismo



Unit Rounded OT Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

The Sans 

Construção da Marca
Estudo Tipográfico

Fontes



Construção da Marca
Símbolo

Tecido sem costura

Metáfora do conceito de conjunto 
sociotécnico, que denota arranjos entre 
elementos técnicos e sociais que dão como 
resultado outra entidade, algo mais que 
a simples soma desses elementos. Esse 
conceito permite compreender tanto a 
condição tecnológica da mudança social 
quanto a condição social da mudança 
tecnológica (...)



Construção da Marca
Símbolo

Criação de um padrão na trama



Construção da Marca
Símbolo

Integração orgânica



Construção da Marca
Proporções

Aplicações Vertical e Horizontal



Construção da Marca
Cores

4 elementos - Terra / Fogo / Água / Ar

Verde NETES

Paleta complementar







Construção da Marca
Cores

Aplicações monocromáticas
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