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Introdução: As atividades culturais extracurriculares são de extrema importância e o Projeto Cine 
Campus faz-se relevante no âmbito de uma Faculdade contemplada por cursos na área de 
humanidades, revelando que o cinema é um importante recurso pedagógico. Trata-se de um 
projeto que propicia a integração de alunos de Letras, Ciências Sociais e Econômicas, Pedagogia, 
Administração Pública e cursos diversos do Campus. O CINE CAMPUS é um Projeto de Extensão 
Universitária da UNESP – Campus de Araraquara, que tem, entre suas finalidades, a exibição de 
filmes que nem sempre são difundidos no circuito comercial, está voltado não só para comunidade 
acadêmica, mas também para a comunidade de Araraquara e Região. Por ser uma atividade 
integralizadora e de ampla divulgação, o público do Cine Campus é caracterizado pela diversidade 
étnica, socioeconômica e geracional. Objetivos: O projeto CINE CAMPUS visa o ensino, pesquisa 
e extensão, pois articula a produção do saber universitário na área de humanidades e disponibiliza 
este saber a um número maior de pessoas via exibição e discussão de filmes e/ou organização de 
ciclos temáticos que articulam produção acadêmica e atividades culturais. Métodos: As atividades 
do projeto se realizam no período de março a dezembro de 2011. As atividades semanais de 
execução do projeto se dão de uma a duas sessões de exibição de filmes, uma às terças-feiras e 
outra às quintas-feiras, das 16h00 às 18h30, no Anfiteatro B da Faculdade de Ciências e Letras. O 
projeto é divulgado semanal e mensalmente em espaços estratégicos, de grande circulação, no 
campus da FCLAr e pelos seguintes canais de comunicação: virtual (e-mail, blog, Orkut, facebook, 
twitter); impressa (confecção de cartazes, folders banners); imprensa (jornais de circulação 
municipal e rádios e canais televisivos). Resultados: s espaços conquistados pelo Cine Campus 
são comprovados pelos números e pela sua aceitação no âmbito da unidade acadêmica. As 
sessões possuem, em média, 50 participantes. Destaca-se também a elevada quantidade de 
parcerias realizadas com Centros Acadêmicos, Departamentos, grupos de pesquisa e docentes. 
Outros aspectos resultantes são pesquisas acadêmicas de iniciação cientifica voltadas para 
estudos inter-semióticos relacionados ao cinema e outras áreas. Além disso, na esfera do ensino, o 
Cine Campus desenvolve o projeto “Cinema e Literatura na escola” na Escola Estadual Bento de 
Abreu de Araraquara, tendo como público alvo alunos do Ensino Médio e por objetivo a análise de 
obras literárias e de sua adaptação para o cinema. Esses resultados revelam que o projeto de 
extensão universitária Cine Campus tem contribuído, de modo significativo, para o 
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão com atividades de qualidade comprovada e 
relevância. 
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