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

localizado na URI Câmpus de Santiago, é responsável pelo atendimento de empresas que estão 

divididas em 23 municípios de dois COREDES, os quais dão o nome ao núcleo.  

 
EMPRESAS JÁ COMEÇARAM A EXECUTAR AÇÕES PROPOSTAS PELO NEPI 
 
 As empresas atendidas pelo NEPI já estão executando as ações propostas pelos 
extensionistas. As áreas de Planejamento Estratégico e Redução de Perdas acabaram no mês 
de fevereiro a entrega dos planos de ação, a partir de agora, serão realizadas visitas de 
acompanhamento. 

 

 
Extensionista (E) em uma das visitas: na foto, a empresa Dalosto Artigos Campeiros 



 O extesionista Lucas Sudati, que atende pela área de Redução de Perdas, relatou 
sobre a importância do engajamento dos gestores internos no projeto. “A metedologia 
proposta para a identificação das deficiências no chão-de-fábrica tem sido extremamente 
eficiente, porém é necessário o comprometimento do gestor da área para executar as ações 
propostas, e assim atingir os resultados esperados”. 
 
 
EVENTO “COMPARTILHANDO IDEIAS. CONECTANDO SOLUÇÕES”. PALESTRA COM DIRETOR 
DO GRUPO BATISTA 
 No dia 17 de março de 2016, será realizado, no Auditório da URI Câmpus Santiago um 
evento organizado pelo NEPI. Ele terá a presença da Diretora do Grupo Batista, Aline Possa 
dos Santos Madalosso, em que abordará o caso de sucesso da empresa. 
 

 
 
 
EMPRESAS DO PAMPATEC PARTIPAM DO PEPI (PROJETO DE EXTENSÃO PRODUTIVA E 
INOVAÇÃO)  
 As empresas Softpampa e ESCO GD, incubadas no Pampatec (Parque Científico e 
Tecnológico do Pampa) em Alegrete, estão participando do projeto sob atendimento do NEPI 
Vale do Jaguari e Fronteira Oeste, situado na URI Santiago.  
  A Softpampa desenvolve software, sendo um na área da saúde, mais especificamente 
com foco em prontuários médicos (EASYMED) e outro de vendas de livros online (UPMAKER). 
Já a ESCO GD trabalha nas seguintes áreas: Serviços de Conservação de Energia; Projeto e 
execução de instação de micro e mini geração distribuida (fotovoltaico, eólico, biomassa, 
biogás e hidroeletrecidade); Gerenciamento de Energia; Projetos elétricos; Escritório de P&D. 
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