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A interação entre a Universidade, as pessoas e as comunidades são elementos importantes para a
construção do conhecimento, da estruturação dos ambientes e da cidadania. Com esta intenção a
Universidade de Caxias do Sul através do Centro de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em
Administração está promovendo um programa social que atenderá a comunidade do Euzébio Beltrão de
Queiros no Bairro Pio X na cidade de Caxias do Sul. A comunidade é composta por aproximadamente 700
famílias, distribuídas em quatro quarteirões. Estas famílias são compostas por aproximadamente 425
crianças até 14 anos de idade. Do total de famílias aproximadamente 70 a 80% dos homens trabalham e
a principal ocupação é a construção civil. Entre as mulheres, o percentual que trabalha e auxilia no
sustento da família está em torno de 20 a 30%, sendo a grande maioria também na construção civil.
Ressalta-se que quase a totalidade dos moradores não são alfabetizados, sendo sua escolaridade no
máximo até o 2º ou 3º ano instrução escolar, segundo levantamento feito, pelo menos, a metade dos
moradores devem ser analfabetos. Atualmente o Centro Cultural serve 150 refeições diárias para crianças
da vila. O Clube de Mães é frequentado por aproximadamente 30 senhoras. Nos índices de violência o
destaque é para os últimos três anos, onde 22 adolescentes foram mortos dentro da comunidade em
função da marginalidade. O último caso ocorreu este ano, onde uma adolescente de 14 anos foi morto em
casa com 21 tiros. A comunidade tem como referência para o atendimento a saúde a Unidade Básica de
Saúde do Bairro Cinquentenário, no entanto, eles procuram pouco este serviço, em geral, quando
necessitam de atendimento dirigem-se ao Pronto Atendimento 24 h, que fica próximo a comunidade.
Também há pessoas do bairro que se deslocam até a Unidade Básica de Saúde do Bairro Tijuca, também
pela proximidade. Procurando contribuir com atividades e ações a Universidade de Caxias do Sul, através
do Programa de Pós-Graduação em Administração está propondo uma intervenção nesta comunidade. O
intuito é realizar atividades de extensão dos diferentes cursos de Graduação e Pós-Graduação da
Universidade através de estágio curricular obrigatório e não obrigatório, atividades de monitoria,
pesquisa e extensão. Dentre os parceiros destaca-se: Rede de Pacificação da Prefeitura Municipal de
Caxias do Sul; 4ª Coordenadoria Regional de Educação; Secretaria Municipal da Educação; Escola Dante
Marcucci; Escola VER, de Antônio Prado; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE; Centro de
Auxilio as Pessoas com Câncer - CAPC; Centro de Cuidados Nossa Senhora da Paz; UBS Tijuca; UBS
Cinquentenário; Consultório de Rua; Associação Atlética Banco do Brasil - AABB; Sindicato dos
Trabalhadores Metalúrgicos e Parceiros do Bem.

Palavras-chave: Intervenção Social , Comunidade, Trabalho Social
Apoio: UCS

