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Introdução: O projeto de extensão “Cesta Básica” apresenta forte articulação com as 
atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas no curso de Graduação em Administração. 
Permite que as teorias apresentadas em sala de aula (economia, informática, administração, 
metodologia científica, comunicação, planejamento, entre outras) possam ser desenvolvidas 
em atividades de pesquisa para a geração de conhecimentos aplicados (análise da cesta 
básica municipal). Tal conhecimento deve ser compartilhado junto à sociedade por meio da 
atividade de extensão.  Objetivos: Avaliar e divulgar a evolução do custo da cesta básica na 
Estância Turística de Tupã é o objetivo do projeto financiado pela Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária da Unesp, que vem sendo desenvolvido desde 2006, pelo Campus Experimental 
de Tupã.  Métodos: São levantados no município, semanalmente, os preços dos produtos da 
cesta básica definida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos – DIEESE, utilizando uma metodologia de pesquisa elaborada pelo 
PROCON/DIEESE para a cidade de São Paulo. As análises semanais do custo da cesta básica 
no município de Tupã, bem como análises comparativas mensais do custo da cesta básica de 
Tupã em relação ao município de São Paulo são difundidos por meio do site do Campus 
Experimental de Tupã, anunciados em jornal local, bem como divulgados em uma rádio de 
grande audiência no município.  Resultados: Segundo dados oficiais do IBGE, o município de 
Tupã tem 62256 habitantes. Estima-se que a análise do custo da cesta básica tenha uma 
visibilidade, por meio desses canais de comunicação, de 15% da população, ou seja, cerca de 
10000 pessoas. Depoimento do diretor e redator responsável pelo Jornal que publica o estudo 
fornecido pela Unesp de Tupã revela: “a redação de nosso jornal tem recebido grandes elogios 
sobre o levantamento de preços, uma vez que ele serve de termômetro em relação aos preços 
praticados nos supermercados da cidade. Para o comércio também é importante esse tipo de 
informação, porque desmistifica a falsa ilusão de que os grandes supermercados de Marília 
têm, necessariamente, preços melhores do que os supermercados de Tupã”. O Campus 
Experimental de Tupã tem como objetivo institucional apoiar e promover o desenvolvimento 
regional. Assim, por meio da divulgação semanal, através dos órgãos de imprensa local, dos 
estudos e análises da evolução do custo da cesta básica, este projeto de extensão atende aos 
propósitos da instituição, bem como à demanda regional por estudos e análises aplicadas a 
problemas locais. Tais estudos permitem, junto a outros trabalhos, promover o reconhecimento 
por parte da população da importância da Unesp na sociedade, no que se refere não só às 
atividades de ensino, mas também de pesquisa e de extensão.


