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Introdução: Este projeto de extensão apresenta forte articulação com as atividades de ensino e pesquisa 
desenvolvidas no curso de Administração da UNESP/Tupã. Permite que as teorias apresentadas em sala de aula 
possam ser desenvolvidas em atividades de pesquisa para a geração de conhecimentos aplicados - análise da cesta 
básica municipal. Tal conhecimento deve ser compartilhado junto à sociedade por meio da atividade de extensão. 
Sua aplicação e utilidade podem favorecer vantagens do ponto de vista econômico à população, no que diz respeito 
às estratégias de compras nos supermercados, bem como no conhecimento do comportamento dos preços durante 
o ano, como um indicador de tendências.  
 
Objetivos: a) desenvolver um sistema de banco de dados informatizado para o armazenamento, sistematização e 
análise dos dados coletados, b) analisar e comparar a evolução do custo da cesta básica com outros índices de 
preços, bem como com custos de cestas básicas de outros municípios, e, c) desenvolver uma estrutura de 
divulgação dos resultados e recomendações, pelos órgãos de imprensa da região, visando auxiliar os consumidores 
na procura de preços menores destes produtos.  
 
Métodos: São levantados, semanalmente, os preços dos produtos da cesta básica definida pelo DIEESE, utilizando 
metodologia de pesquisa elaborada pelo PROCON / DIEESE para a cidade de São Paulo. Esta cesta refere-se a 
uma família de quatro membros com renda média familiar de 10,3 salários mínimos mensais, e é composta por 31 
produtos (68 tomadas de preços em razão de marcas diferentes), os quais são comercializados nos principais 
supermercados da cidade. Em busca da difusão do conhecimento gerado neste projeto, são publicadas no site do 
Campus Experimental de Tupã, e em jornais de notícias locais, análises semanais do custo da cesta básica no 
município de Tupã, bem como análises comparativas mensais do custo da cesta básica de Tupã em relação aos 
municípios de Botucatu e São Paulo.  
 
Resultados: Além de atender aos propósitos da instituição, tais estudos permitirão, junto a outros trabalhos, 
promover o reconhecimento por parte da população da importância da Unesp na sociedade, no que se refere não só 
às atividades de ensino, mas também de pesquisa e de extensão. Além da geração de dezenas de artigos 
publicados em jornais de circulação regional, tal projeto tem como resultados esperados a publicação de artigos 
científicos (completos e resumos) em congressos e do envio de um artigo para revista científica. A participação de 
alunos de graduação no projeto é fundamental para o desenvolvimento e execução deste. Suas atividades 
proporcionarão aprendizado, tais como poder de análise, síntese, planejamento e execução de projetos, 
complementando sua formação acadêmica e profissional. 
 


