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Introdução: A Humanus Empresa Júnior em atividade desde 1997, constituída por alunos da graduação do 
curso de Psicologia da UNESP – Assis possui como uma de suas principais funções, pensar e executar a 
extensão universitária, a fim de complementar a grade curricular do curso de Psicologia na área de 
Psicologia Organizacional e do Trabalho. Ampliando sua área de atuação nas atividades de extensão, é que
a empresa júnior desde o ano de 2009, desenvolve o projeto – Encontro de Psicologias: “INTEGRANDO 
VERTENTES”, realizando assim um evento gratuito aos seus discentes, uma aproximação com abordagens 
da Psicologia que até então não possuíam contato, no intuito da exposição de um conhecimento teórico e 
prático. Em 2011, o “Integrando Vertentes”, contando também com a participação internacional de uma 
professora da Universitat Àutonoma de Barcelona, veio com uma proposta diferente, além de contemplar os 
objetivos dos anos anteriores, teve como o propósito de trazer para três mesas, profissionais de diferentes 
abordagens que deveriam discutir temas em debate na sociedade atual, na tentativa de demonstrar a 
importância de se integrar os conhecimentos na emersão de um saber transversal, e constituição de uma 
práxis. Objetivos: Proporcionar aos alunos do curso de Psicologia da FCL/UNESP-Assis, o contato com 
profissionais de diferentes linhas de investigação, e, discutir temas em debate na sociedade atual, numa 
possibilidade de unir esses diferentes olhares na realização de um pensamento vital e transformador. 
Métodos: O projeto foi desenvolvido por uma equipe organizadora, membros da empresa júnior, que 
durante os meses de março à agosto fizeram um levantamento das áreas de interesse dos alunos do curso, 
a partir de dados coletados em pesquisa realizada em ano anterior, feito este levantamento, iniciou-se um 
trabalho de análise das possíveis linhas teóricas que seriam tratadas no evento. A aplicação do projeto 
culminou na realização do evento, destinando-se não somente aos alunos da FCL/UNESP-Assis, mas 
também à outra universidade do município que possui o mesmo curso. Resultados: Foram atendidos 
aproximadamente trezentos alunos, dos quais participaram do evento, com duração de vinte horas, nos dias 
16 e 17 de agosto. Mais de 90% destes, entenderam o Encontro de Psicologias: “INTEGRANDO 
VERTENTES”, entre ótimo e bom. Portanto vale ressaltar a importância desta iniciativa quando pensarmos 
em extensão como complemento na qualificação da formação discente. 
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