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O Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação – NEPI Vale do Jaguari e Fronteira 

Oeste, localizado na URI Campus de Santiago, é responsável pelo atendimento de 

empresas que estão divididas em 23 municípios nos COREDES Vale do Jaguari e Fronteira 

Oeste.  

PROJETO EXTENSÃO PRODUTIVA E INOVAÇÃO ATINGINDO SUAS METAS 

Após a aplicação dos diagnósticos nas empresas, agora é hora da elaboração dos 

Planos de Ações. Estes tem por objetivo a implantação e execução das ações sugeridas 

pelos extensionistas para melhorias dentro das empresas, sempre buscando o 

aperfeiçoamento e crescimento das mesmas. Estas ações serão colocadas em prática pelos 

gestores com o auxílio dos extensionistas que farão o acompanhamento e darão o suporte 

para sua implantação. Como meta, o núcleo terá que entregar todos os Planos de Ações até 

o dia 29 de fevereiro em todas as empresas participantes do projeto. 

 
NOVA IDENTIDADE VISUAL 

Com o auxílio do Núcleo de Comunicação da URI Santiago, o NEPI ganhou uma nova 

identidade visual. A equipe, junto da coordenadora do projeto, Francine Minuzzi Gorski, 

gostaria de compartilhar com todos os colaboradores da URI e empresas participantes.    

 

            
  

  



 

EXTENSIONISTA PROMOVE PALESTRA MOTIVACIONAL 

Foi promovida pela extensionista Liane Gavioli, que presta atendimento na área de 
Planejamento Estratégico na empresa ND Biscoitos Caseiros, uma palestra motivacional 
com o palestrante Arlindo Disconzi. Ela contou com a participação dos gestores e de toda a 
equipe de colaboradores. Também se fez presente a coordenadora do projeto, Francine 
Minuzzi Gorski, e o extensionista Roger Gorski Cadó, que presta atendimento na área de 
Produção Mais Limpa na empresa.  

 

Equipe do NEPI, colaboradores da empresa e o palestrante Disconzi 

 

EXTENSIONISTA ROGER GÖRSKI CADÓ PARTICIPA DE SEMINÁRIO NA CIDADE DE 
PORTO ALEGRE 

 

  O evento foi promovido no dia 13 de janeiro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) em parceria com o SEBRAE – RS, na cidade de Porto Alegre. O 
objetivo do evento foi realizar um encontro com os cervejeiros artesanais e cervejarias do 
Estado do Rio Grande do Sul, junto dos fiscais do MAPA, José Fernando Werlang e Alinne 
Bernd, para elucidação dos aspectos legais envolvendo a produção, comercialização e 
distribuição de cervejas artesanais. Neste encontro foram abordados assuntos sobre 
legislação, obrigações, infrações, rotulagem e registro de estabelecimentos e produtos 
agropecuários por meio do sistema SIPEAGRO. 



 
Cervejeiros artesanais e cervejarias do Estado do Rio Grande do Sul 

 
 

EXTENSIONISTA PARTICIPA DE TREINAMENTO DA FERRAMENTA DE PRODUÇÃO 
MAIS LIMPA (P+L) 

 

 Dia 28 de janeiro, o extensionista Roger Görski Cadó participou, na sede do Centro 
Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL), no município de Estância Velha, de um novo 
treinamento sobre a ferramenta de P+L. Ele teve o objetivo de tirar as dúvidas sobre a 
aplicação da ferramenta nas empresas participantes do projeto. O encontro foi promovido 
pela AGDI e o CNTL com os extensionistas da área de P+L dos núcleos do Vale do Jaguari 
e Fronteira Oeste; Paranhana-Encosta da Serra e Litoral; e Produção, Alto da Serra do 
Botucaraí e Nordeste. 



 
Extensionistas da área de P+L, Analista do CNTL, Coordenadora do PEPI, Agente de Desenvolvimento 

da AGDI 

 
 

 

 

 

 

 

 


