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Introdução: Este projeto de extensão tem por finalidade ampliar o “presente” dos cursos de 
Ciências Sociais presentes no Brasilmediante a criação do Observatório da Ciências Sociais.. 
Explico. Como é sabido o Brasil é um país de proporções continentais que possui diversidades e 
particularidades regionais muito específicas. A bem da verdade, o portal do Ministério da Educação 
informa que existem cerca de 149 (cento e quarenta e nove) cursos/habilitações de Ciências 
Sociais, atualmente no Brasil que estão a se haver com as respectivas realidades em se 
encontram produzindo conhecimento e informação sobre e elas, bem como ampliando o discurso 
social. Contundo, a grande maioria desses cursos não se comunicam efetivamente, o que 
conseqüentemente diminui o “presente” do contexto em que as Cênicas Sociais se inserem no 
Brasil. Diante dessa demanda pretende-se criar um Observatório das Ciências Sociais e, 
simultaneamente, uma Rede de Cursos de Graduação de Ciências Sociais. Instituir e manter uma 
página, no site: www.marilia.unesp.br – que disponibilize os levantamentos e informações 
relacionadas às demandas dos cursos de Ciências Sociais. Objetivos: Criar um Observatório das 
Ciências Sociais e, simultaneamente, uma Rede de Cursos de Graduação de Ciências Sociais. 
projeto ao articular os vários cursos de Ciências Sociais do Brasil, viabilizará um diálogo 
acadêmico fundamental no mundo contemporâneo, tanto para os alunos da FFC como de qualquer 
outro curso em qualquer outra localidade do país. Bem como a divulgação de pesquisas que é em 
si mesma um dos fundamentos do próprio contexto acadêmico. Para tanto pensasse em instituir e 
manter uma página, no site: www.marilia.unesp.br – que disponibilize os levantamentos e 
informações relacionadas às demandas dos cursos de Ciências Sociais. Métodos: Elaborar a 
home page do obeservatorio, alimentar a home page, pesquisar os demais cursos nacionais de 
Ciências sociais para captar informações a serem disponibilizadas, responder aos usuários da 
home page as demandas solicitadas. Resultados: De fato, os resultados oferecidos pelo projeto 
ainda são muito incipientes haja vista que os mesmo encontra-se na fase inicial. Todavia, pensasse 
que as discussões proporcionadas pela sua implementação e efetivação tendem a contribuir para o 
amadurecimento do projeto, de suas proposta e perspectivas 
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