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Introdução: O Projeto Perspectiva, criado em 1993 pela Faculdade de Engenharia de Bauru –
FEB, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão Universitária – PROEX, é construído dentro do 
contexto de Extensão Universitária, e cria um espaço que oportuniza o enriquecimento cultural e o 
desenvolvimento global tanto dos estudantes, quanto dos demais freqüentadores do campus. 
Cumprindo com seu papel de universalizar as ações universitárias. Objetivos: A criação de 
espaços que disseminem a arte, a produção cultural da comunidade do campus universitário, da 
comunidade bauruense e da região, possibilitando a interação entre Sociedade e Universidade e 
ainda, disponibilização de espaços para diversidade na divulgação de trabalhos artísticos são 
metas do projeto. Métodos: Para cumprir seus objetivos o Projeto realiza apresentações todas as 
quartas-feiras, às 12h e às 18 horas, tendo uma hora de duração cada. Essas apresentações 
acontecem no pátio da cantina central do campus, sendo organizadas por duas bolsistas que 
prestam assessoria de imprensa, realizam a divulgação, agendam as atividades e contatam 
artistas. Além disso, ele se insere nas atividades acadêmicas, englobando a Faculdade de Ciências 
e a Faculdade de Artes, Arquitetura e Comunicação. Resultados: Há 18 anos o Perspectiva tem 
alcançado seus objetivos em quanto projeto de extensão, estimulando e difundindo a produção 
cultural da região, e servindo como laboratório para os graduandos dos cursos da UNESP -
Campus de Bauru, que atuam no seu desenvolvimento. As apresentações são diversificadas e dão 
espaço a todo tipo de arte, desde a erudita até a contemporânea, agradando os diferentes públicos 
(alunos, servidores docentes e técnicos administrativos e a comunidade externa). 
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