
 

8º Congresso de Extensão Universitária da UNESP, 2015. Universidade na Comunidade, Maria José de Oliveira Lima – UNESP/Campus de 
Franca, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Docente do Curso de Serviço Social, mj.oliveiralima@yahoo.com.br, Maria Cristina 
Piana – UNESP/Campus de Franca, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Docente do Curso de Serviço Social, 
crispiana@uol.com.br, Orlinéya Maciel Guimarães – UNESP/Campus de Franca, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Discente do 
Programa de Pós-graduação de Políticas Públicas, neya@franca.unesp.br, Júlia Fonseca de Sousa – UNESP/Campus de Franca, 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Discente do Curso de Serviço Social, julia.fonseca.sousa@gmail.com– ISSN 2176-9761 

UNIVERSIDADE NA COMUNIDADE 
 
Maria José de Oliveira Lima – UNESP/Campus de Franca, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 
Docente do Curso de Serviço Social, mj.oliveiralima@yahoo.com.br, Maria Cristina Piana – 
UNESP/Campus de Franca, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Docente do Curso de Serviço 
Social, crispiana@uol.com.br, Orlinéya Maciel Guimarães – UNESP/Campus de Franca, Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais, Discente do Programa de Pós-graduação de Politicas Públicas, 
neya@franca.unesp.br, Júlia Fonseca de Sousa – UNESP/Campus de Franca, Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais, Discente do Curso de Serviço Social, julia.fonseca.sousa@gmail.com.  
Eixo: “Direitos, Responsabilidades e Expressões para o Exercício da Cidadania”
 

Resumo 

O Projeto de Extensão “Universidade na 

Comunidade” visa garantir condições para a 

efetivação da cidadania, através de ações 

socioeducativas direcionadas aos alunos do 

terceiro ano do ensino médio de escola pública 

estadual E.E. Prof Ângelo Gosuen, situada em 

Franca/SP, visando facilitar o interesse e o acesso 

à Universidade Pública. O projeto foi criado com 

intuito de levar à comunidade local, informações e 

orientações sobre a universidade, Ensino Superior, 

as formas de inserção e as políticas de 

permanência estudantil. Também se propõe 

oferecer oportunidades para incentivar a escolha 

do aluno do ensino médio para os cursos ofertados 

pela UNESP, o que contribui para a ampliação da 

divulgação destes cursos na comunidade local. 

 

Palavras Chave: Universidade Pública, Educação 

Superior, Políticas Públicas de Permanência 

Estudantil. 

 
Abstract:  
 

The Extension Project " University in the 

Community" aims to ensure conditions for effective 

citizenship , through social and educational 

activities directed at students of the third grade of 

elementary school public school located in Franca / 

SP, to facilitate the interest and access to public 

university . The project was created in order to 

bring the local community information and 

guidance on the university, higher education, forms 

of integration and the policies of student remained. 

It is also proposed to provide opportunities to 

encourage the choice of high school students for 

the courses offered by UNESP, which contributes 

to the expansion of the dissemination of these 

courses in the local community. 

 
 
Keywords: Public University, Higher Education, 

Public Permanence Student Policies.

Introdução 

 

O presente projeto de extensão parte do 

pressuposto que a população da cidade de Franca 

possui pouco conhecimento sobre a Universidade 

Pública e, principalmente, sobre a Unesp-campus 

de Franca, enquanto uma Universidade Pública 

Estadual.  A motivação para o desenvolvimento 
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desse projeto justifica-se pela constatação que a 

maioria dos alunos do ensino médio da rede pública 

da cidade de Franca não tem interesse para o 

vestibular, como forma de ingresso no ensino 

superior público. Nesse sentido, muitos alunos da 

rede estadual de ensino não optam pelo processo 

de vestibular por falta de conhecimento, orientações 

e incentivos para o ingresso ao Ensino Superior e à 

Universidade Pública. 

Assim, o Projeto de Extensão “Universidade na 

Comunidade” pauta-se no pensamento que o 

acesso ao Ensino Superior é uma capacitação local 

e global e quanto maior a oportunidade de acesso à 

Universidade Pública pela comunidade local 

fortalecem as possibilidades competitivas do 

mercado. Franca é uma cidade compreendida como 

um pólo industrial, e seus habitantes, em sua 

maioria não possui acesso à Universidade Pública, 

em razão cidade possuir duas Universidades 

Públicas gratuitas, uma Autarquia Municipal com 

cobrança de mensalidade e uma Universidade 

Particular com um número expressivo de vagas e 

oferta de cursos. 

Os alunos do ensino médio da cidade de Franca 

pouco conhecem os processos educacionais 

(Políticas de Permanência estudantil, bolsas de 

pesquisa e de extensão)  que podem ser de grande 

valia na hora da escolha da Universidade por parte 

destes alunos. 

O projeto de extensão em pauta está 

desenvolvendo ações junto aos alunos da 3º ano do 

Ensino Médio da Escola Estadual Angelo Gosuen, 

na cidade de Franca, buscando oferecer 

oportunidades para a orientação, informações e 

reflexões sobre a Universidade, o Ensino Superior, 

as formas de inserção, as políticas de permanência 

estudantil. 

A participação dos graduandos e pós graduandos 

da Unesp, ocorre durante todo o processo da 

realização do projeto: planejamento, organização, 

realização e avaliação. Esta participação consiste 

em estudos de referencial teórico específico, 

debates, discussões além de ações e atividades na 

escola de ensino médio. O projeto proporciona a 

estes acadêmicos além da prestação de serviços à 

comunidade local, significativa contribuição à 

formação profissional e intercâmbio da Unesp com 

a comunidade. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral: Oferecer orientações e informações 

aos estudantes de ensino médio de escola da Rede 

Pública Estadual da cidade de Franca a fim de 

possibilitar o acesso à Universidade Pública. 

 

Objetivos Específicos: 

1) Levar à comunidade local, informações sobre: os 

cursos da Unesp, principalmente os oferecidos pelo 

campus de Franca (Direito, Historia, Serviço Social 

e Relações Internacionais), acesso à Universidade 

Pública e informações sobre as políticas de 

permanência estudantil. 

2) Estreitar as relações entre os alunos dos diversos 

cursos de graduação e pós-graduação da Unesp 

campus de Franca; 

3) Aproximar os graduandos e pós-graduandos da 

Unesp/Franca da realidade social dos estudantes 
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do ensino médio da Rede Pública Estadual da 

cidade de Franca; 

4) Promover a integração da Unesp com a 

comunidade francana; 

5) Promover a interação entre ensino, pesquisa e 

extensão através das várias atividades envolvendo 

docentes, pesquisadores, discentes da graduação.  

pós-graduação e comunidade. 

 
Material e Métodos 

 

A metodologia utilizada no desenvolvimento do 

projeto compreende pelo conjunto de ações, 

estudos e procedimentos sistemáticos, teóricos e 

práticos envolvendo docentes, graduandos e pós-

graduandos dos diversos cursos da UNESP campus 

de Franca. Os estudos teóricos sobre a 

Universidade Pública, Políticas Educacionais, 

Políticas de Permanência Estudantil, Participação, 

Cidadania entre outros, caracterizam por estudos 

bibliográficos a partir de uma perspectiva crítica. 

Esses estudos são realizados quinzenalmente, com 

toda a equipe do projeto visando reflexões e 

debates para a compreensão do contexto social, 

econômico, político e cultural do público alvo. 

Durante todo o processo de realização do projeto 

são desenvolvidas pesquisas com abordagem 

qualitativa, visando maior aproximação e 

conhecimento da realidade particular da escola e 

dos alunos. Nesse sentido, a investigação de 

campo destaca-se no processo metodológico, pois 

a mesma acontece em todos os encontros da 

equipe com os alunos do ensino médio na escola. O 

processo de coleta de dados constitui-se pelos 

contatos diretos e formais com a direção da escola 

e com os alunos do ensino médio. Os contatos com 

esses alunos são realizados durante as oficinas e 

também por meio de entrevistas individuais e 

coletivas e aplicação de questionários. Os 

depoimentos dos alunos são analisados pela 

técnica de “Análise de Conteúdo”, muito utilizada 

em pesquisas qualitativas. As oficinas são 

preparadas pela equipe do projeto visando a 

participação dos graduandos e pós-graduandos da 

Unesp/Franca e também dos alunos do ensino 

médio, promovendo maior aproximação e 

integração dos envolvidos. As atividades 

socioeducativas são organizadas através de 

palestras, workshop, oficinas, mini-cursos. A 

metodologia proposta possibilitará estudos e 

análises para o entendimento sobre o percurso 

acadêmico dos alunos do ensino médio e sua 

motivação pelo ingresso ao Ensino Superior.  

Possibilitando avaliar o processo antes do ingresso 

na Universidade, avaliando aspectos sobre a 

expectativa e motivação da escolha dos cursos de 

graduação; durante o processo de graduação, 

analisando os resultados das Políticas de 

Permanência Estudantil e, após, através de 

acompanhamento dos egressos dos cursos de 

graduação, poderá também conhecer o processo de 

inserção no mercado de trabalho e realização 

profissional. A metodologia desenvolvida nesse 

projeto de extensão caracteriza por ser exploratória, 

descritiva, analítica, qualitativa, crítica e propositiva. 
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Resultados e Discussão 

 

O projeto visa estabelecer parâmetros para que as 

escolhas dos cursos da Unesp, principalmente de 

Franca, sejam voltadas para o público local através 

da informação e divulgação destes em escolas 

públicas. Portanto, conseqüência direta do projeto é 

a divulgação da Unesp na cidade e mudança de 

paradigmas sobre a Instituição e os cursos 

ofertados. Também contribuirá para a construção do 

conhecimento, através de pesquisas que poderão 

investigar as condições de acesso e permanência 

estudantil. 

O trabalho possibilitará a ampliação da 

representatividade da Unesp na comunidade local. 

Os graduandos e pós-graduandos que participam 

do projeto, a possibilidade de vivenciar um contato 

com a realidade sócio-econômica e cultural dos pré-

candidatos ao vestibular e adquirir ou desenvolver 

habilidades profissionais, além da responsabilidade 

de contribuir para uma nova visão da Universidade 

a estes futuros estudantes. 

Através do contato direto com a realidade dos pré-

candidatos aos cursos de graduação, bem como 

seus anseios e expectativas, poderão, entender o 

processo da escolha profissional e a opção pelos 

cursos da Unesp além dos desafios de se atingir 

este objetivo, proporcionando reflexões e análises 

para a compreensão desta realidade, abrindo 

oportunidades para a investigação e também para 

a criação de propostas de ações profissionais. 

 

 

 

Conclusões 

 

Longe de concluir esse trabalho, apresenta-se a 

seguir, alguns pontos importantes e significativos na 

reflexão sobre os resultados que o presente projeto 

de extensão poderá trazer ao longo de seu 

desenvolvimento: 

- Diálogo interdisciplinar entre as áreas do 

conhecimento da Unidade (Ciências Humanas e 

Sociais); 

- Resposta qualitativa e ampliada da comunidade 

em relação à visão da Universidade Pública e da 

Unesp e das políticas públicas de acesso ao Ensino 

Superior; 

- Garantia de prestação de serviços à comunidade; 

- Produção do conhecimento a partir das demandas 

da comunidade; 

- Conhecimento ampliado da Unesp e dos Cursos 

oferecidos diretamente pelos alunos do ensino 

médio. 

- O presente projeto de extensão poderá 

contribuir no fortalecimento das Comissões de 

Recepção de Calouros, Feiras de Profissões ou 

Workshops de apresentação dos cursos, voltados 

para o público alvo; 

- As ações poderão ajudar na avaliação das 

políticas de benefícios de permanência estudantil 

e sua aplicabilidade no percurso acadêmico 

(envolvimento com pesquisa). 

- Promover uma interlocução entre a comunidade 

local e a Universidade Pública. 

Enfim, o projeto “Universidade na Comunidade” 

possibilitará um grande estimulo ao processo de  

inclusão de estudantes do ensino médio da Rede 
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Pública Estadual ao acesso à Universidade, 

incentivando-os aos estudos. Também poderá 

auxiliar a Universidade a fortalecer aspectos de 

permanência estudantil de forma que esta ação não 

seja focada apenas em benefícios financeiros. 

É notório, que um estudo deste porte, viabilizará o 

acesso do aluno de escola pública ao Ensino 

Superior. Uma escolha qualificada pelos cursos da 

Unesp, além de formação mais consciente dos 

graduandos e pós graduandos da Unesp sobre o 

papel da universidade no percurso acadêmico. Os 

estudantes da Rede Pública Estadual, nem sempre 

possui clareza sobre a natureza e objetivos da 

Universidade Pública e por isso não são motivados 

a conquistar o acesso. Diante disso, a aproximação 

dos graduandos e pós graduandos da Unesp nestes 

espaços será fundamental para oferecer 

orientações, motivação, conhecimento, além de 

divulgar a Unesp como um todo. 
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