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Introdução: A Universidade, pelo seu significado de universalidade, além de formarem 
técnicos deve estimular e criar oportunidades de enriquecimento da formação cultural de seus 
integrantes contribuindo para o desenvolvimento global do profissional, ampliando seus 
horizontes. O Projeto Perspectiva, criado em 1993 pela Faculdade de Engenharia de Bauru –
FEB, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão Universitária – PROEX, se constitui como um 
referencial de Extensão Universitária, pois promove os mais diversos debates e intervenções 
culturais tanto no espaço do Campus quanto no da comunidade local.  Objetivos: Criação de 
espaços que possibilitem a difusão da produção artística desenvolvida pela comunidade da 
UNESP – Campus de Bauru, da própria cidade de Bauru e região permitindo uma maior 
interação entre a Universidade e Sociedade.  Métodos: O Projeto está totalmente inserido nas 
atividades acadêmicas do Campus, que engloba outras duas unidades, a Faculdade de 
Ciências - FC e a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - FAAC, permitindo uma 
ampla integração entre a comunidade interna e externa ao campus com apresentações 
artísticas e culturais, de estudantes e artistas amadores da região de Bauru. As apresentações 
ocorrem todas as quartas-feiras em dois horários, às 12h e às 18:00h, no pátio da cantina ou 
na praça de eventos do Campus local. Neste ano, o Projeto conta com duas bolsistas 
responsáveis pela Assessoria de Imprensa, pelo material de divulgação, pela Agenda de 
Atividades e pelas Produções Artísticas.  Resultados: Há 15 anos o Perspectiva tem 
alcançado seus objetivos tanto em estimular e promover a difusão cultural, cumprindo o seu 
caráter de Extensão, como também em servir de laboratório prático aos alunos dos diversos 
cursos ministrados na UNESP – Campus de Bauru. A existência do projeto transformou o 
espaço universitário numa área de livre trânsito cultural, tentando sempre aproximar a cultura 
erudita da popular. As apresentações realizadas são as mais variadas, atendendo a 
expectativa dos diferentes públicos: alunos, servidores docentes e técnicos administrativos e a 
comunidade externa.


