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Introdução: Apresentamos as ações decorrentes da participação UNESP, representada pela 
Pró-Reitoria de Extensão, parceira neste projeto, que graças ao empenho de seus docentes, 
alunos e funcionários vem realizando um trabalho de relevância, cumprindo um dos papéis da 
Universidade – a responsabilidade social. Decorrente da articulação entre – ALFASOL/UNESP, 
que há, aproximadamente, 13 anos muito se empenham em planejar, executar e avaliar o 
empreendimento social, reunindo Universidades, Empresas, Secretarias Municipais de 
Educação.  Objetivos: Desde sua criação o programa tem por objetivo erradicar o 
analfabetismo no Brasil, para isso é preciso que as instituições universitárias participantes: 
capacitarem equipes para alfabetização em diversos municípios no Brasil, para o trabalho de 
alfabetização nos municípios parceiros, controlem, acompanhem a matrícula e continuidade 
das ações desenvolvidas no projeto, auxiliem a ALFASOL em suas ações tais como: concurso 
de produções escritas, produção de dados sobre as ações desenvolvidas entre outras.  
Métodos: O projeto atende a alunos não alfabetizados nos municípios das regiões norte e 
nordeste do país tendo como responsabilidade realizar a capacitação de professores e o 
acompanhamento (supervisão) das atividades de ensino em curso. Equipes das Universidades 
que são, em geral, compostas por um professor coordenador pedagógico, professores 
coordenadores setoriais (nos campus de Assis, Bauru, Presidente Prudente e São José do Rio 
Preto), responsáveis por um ou mais municípios, alunos bolsistas de Programas de Extensão 
Universitária e um Gestor Administrativo responsável pelas questões administrativas e 
logísticas do Programa. São nas visitas de capacitação e de acompanhamento que a equipe 
conhece a realidade da população atendida, e pode utilizar seus conhecimentos para alcançar 
os objetivos do programa.  Resultados: No período de 2004-2008 PAS-UNESP-PROEX atuou: 
7estados diferentes, 12 municípios foram atendidos, capacitamos 322 alfabetizadores, 
alfabetizaram 6.369 jovens e adultos. Em 2008 publicamos o livro: Educação de Jovens e 
Adultos: UNESP/ALFASOL: Contextos e Práticas, com as experiências de professores e 
bolsistas. Em 2009 realizaremos o V Encontro do PAS, momento no qual compilares os dados 
referentes aos atendimentos em 2009. A participação no PAS nos permite a articulação entre o 
curso de Pedagogia e a realidade educacional das regiões norte e nordeste do país. Além do 
enriquecimento da experiência docente dos alunos bolsistas. Ao longo dos 13 anos do projeto 
foram alfabetizados 22.323 estudantes nas regiões citadas.


