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RESUMO

A ONG Patas Amigas, pôde ser objeto de estudo e interação por meio da união entre o conhecimento científico e a práxis. O objetivo é implantar um processo de gestão

comercial e melhoria de gestão empresarial estratégica com foco em eficiência, eficácia e efetividade, com objetivos específicos de: Implantar um modelo de gestão comercial

para comercialização dos produtos já disponíveis em estoque; Implantar um cadastro de associados da para a criação de banco de dados e garantia de arrecadação mensal;

Monitorar o processo de reconhecimento de Utilidade Pública Estadual; Criar e viabilizar Web Site; e Capacitar os membros da diretoria sobre Associativismo e Governança

Corporativa. A metodologia utilizada para o projeto de extensão tem abordagem qualitativa, sendo classificada como um estudo de caso e utiliza métodos da ciência da

administração para as intervenções. Que se divide em: diagnóstico, desenvolvimento, controle e ações corretivas que ocorrem por meio de reuniões e análises documentais. A

indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa visa à integração dos alunos á comunidade junto com o docente criando uma relação da teoria com a prática e levando á

compreender e propor melhorias na aprendizagem, criação e transmissão do conhecimento, os alunos participam de reuniões e capacitações se tornando agentes de

desenvolvimento. Como o governo local não possui uma política pública de atendimento aos animais, trabalhar o associativismo e a gestão poderão trazer viabilidade e

sustentabilidade econômica e financeira, provocando autonomia de ação e amplitude de resultados tanto para a ONG quanto para o município. Todas as atividades planejadas

foram desenvolvidas e os resultados parciais foram atingidos para melhorar a gestão da ONG, como o reconhecimento de Utilidade Pública Estadual e capacitação com os

dirigentes sobre Associativismo. O cadastro de associados e as demais ações estão em andamento.
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