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170 - COOPERATIVA DA COLABORAÇÃO - Amilton José da Silva Junior  
(Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Assis), Heidi Miriam Bertolucci Coelho (Faculdade 
de Ciências e Letras, UNESP , Assis), José Paulo Diniz  (Faculdade de Ciências e Letras, 
UNESP, Assis), Nivaldo Ferreira Junior  (Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Assis), 
Pedro Rodolfo Morelli (Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Assis), Rafael Augusto Costa 
(Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Assis) - ccolaboracao@yahoo.com.br

Introdução: O Projeto Cooperativa da Colaboração emergiu no campus da Unesp – Faculdade 
de Ciências e Letras de Assis, no ano de 2007 a partir de uma demanda apontada pelo Pronto 
Atendimento Psicológico (PAP), coordenado pela psicóloga Heidi Miriam Bertolucci Coelho da 
unidade CPPA (Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada) do Campus de Assis, tal 
necessidade diz respeito à queixa incidente dos alunos em relação a falta de integração, 
cooperação, excesso de tempo ocioso e falta de atividades no campus.  Objetivos: Trata-se 
de um Projeto de Extensão Universitária cuja proposta é aproximar setores e pessoas do meio 
acadêmico, favorecendo o encontro, o contato, a harmonia e o diálogo entre os indivíduos que, 
inicialmente se encontram isolados em suas atividades e passam desapercebidos no espaço 
acadêmico. Acredita-se que através do Projeto esses sujeitos possam expor suas qualidades e 
habilidades de diversas formas. Utilizando da criação de espaços dotados de significado tanto 
histórico quanto cultural no sentido de viabilizar “não-lugares” recheados de simbologia de 
acordo com as especialidades e serviços em processo de partilha, assim, amenizando as 
dificuldades, formando melhores profissionais com noções de solidariedade, cooperação e 
sinergia.  Métodos: Para compreender tais demandas da contemporaneidade foram utilizados 
fundamentações teóricas referentes aos processos e eventos constituintes de uma sociedade 
pós-moderna, definida por Bauman (2006) como líquida. A existência de espaços vazios é uma 
realidade presente e a partir da partilha, da colaboração e da co-responsabilidade o Projeto 
pretende preencher tais espaços dentro de um ambiente de formação acadêmica e solidária. O 
Projeto dispõe de uma sala onde são recebidos indivíduos ligados ao meio acadêmico que 
desejam inscrever suas atividades e/ou serviços, sendo esses exercidos e/ou procurados. A 
inscrição fica armazenada no banco de dados do Projeto até que indivíduos com interesses em 
comum sejam encontrados e direcionados para a atividade solicitada. O Projeto realiza 
também oficinas voluntárias administradas por indivíduos que desejam compartilhar seus 
talentos, hobbies, conhecimentos e habilidades em um ambiente coletivo e de interesse 
comum. Para o acontecer destas atividades, é utilizado o espaço do Diretório Acadêmico, 
situado dentro da Instituição.  Resultados: O primeiro ano do Projeto foi um processo de 
implantação e experiência para seu melhor desenvolvimento. Posteriormente foram 
desenvolvidos um logotipo para identificação do Programa, um banco de dados para 
armazenamento dos cadastros, um site, cartazes e folders com o propósito de divulgação. A 
Cooperativa da Colaboração está sendo bem aceita no campus e pretende ampliar cada vez 
mais sua capacidade de atuação.


