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Introdução: O papel da Universidade, em contribuir diretamente para que a sociedade tenha 
perspectivas melhores de vida e saúde, é de fundamental importância, e com a Extensão 
Universitária, componente imprescindível no tripé universitário e fomentador de Ensino, 
Pesquisa, Assistência, Gestão e mais Extensão.Buscando concretizar, o conceito de saúde da 
OMS, Saúde integral, e novas atividades de Extensão Universitária na formação profissional na 
UNESP, e baseando-se em Paulo Freire (1996), e em Vieira (1998), na idéia de trabalhar junto 
à população, é que universitários do Campus de Botucatu se propuseram trabalhar com uma 
comunidade, carente em diversas áreas, de forma diferente, democrática, respeitosa, onde 
todos são sujeitos na construção do aprendizado e da formação pessoal e profissional, 
trabalhando criticamente com as dificuldades, na realização de uma prática dialógica e 
construtivista.  Objetivos: Acreditando na saúde integral e na extensão universitária em 
contribuir para o papel da universidade de melhorar a vida e saúde da sociedade, propusemos
um processo em que universitários e comunidade (Jd. Santa Elisa) fossem sujeitos desse 
papel. Promover interação aonde os sujeitos compartilhem conhecimentos para: 1-estudantes 
vivenciarem a realidade, e o desenvolvimento do processo saúde-doença, 2-levantar 
demandas com a comunidade e em trabalhos científicos, propiciar feed-back acadêmico, 3-
formar profissionais voltados às necessidades da população, 4-promover educação direcionada 
às crianças e suas famílias, 5-promover capacitação, desenvolvimento de talentos, inclusão 
social e no mercado de trabalho, 6-fortalecer auto-estima e consciência cidadã.  Métodos:
discentes e docentes, voluntários e parcerias desenvolvem, desde 2002, com apoio da Proex-
UNESP a partir de 2003, atividades culturais, científicas e sócio-educativas com práticas 
pedagógicas por faixa etária, enfoque infanto-juvenil, e com as famílias em momentos pontuais, 
utilizando métodos interativos.  Resultados: trabalhos científicos e 118 oficinas, aos sábados, 
utilizando o lazer e atividades lúdicas como estratégia de aprendizado dos conteúdos: higiene, 
prevenção de zoonoses, verminoses, hipertensão, diabetes e do uso e abuso de drogas, 
atendimento e triagem oftalmológica e jurídica, expedição de carteira profissional e identidade, 
educação ambiental e alimentar, prevenção de acidentes na infância, etc. Implantação de 
outros projetos sócio educativos, de capacitação e geração de renda em parcerias. 
Comunidade e universitários mostram habilidades e aprendizado crescente. Universitários 
conhecem o processo saúde-doença, atuam na prevenção de doenças, a comunidade cresce 
em autonomia, auto-estima, vida melhor, com mais saúde e educação. Ambos constroem 
consciência cidadã.


