
Introdução 

As Universidades públicas existem para facilitar o caminho entre o conhecimento e a sociedade, assim como há a importância de que exista a 

prolongação de seus benefícios e projetos à população, através da implementação de políticas públicas focadas na comunidade local. Assim, 

este trabalho foi focado na avaliação crítica de experiências de ações de extensão universitária, concretizadas dentro da Unicamp no período 

entre o ano 2000 à 2010. Para ao final, verificar se a universidade pública, no caso a Unicamp, tem a capacidade para se tornar uma 

alternativa referente à elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas para os governos.  

Metodologia 

A pesquisa foi baseada em revisões bibliográficas a respeito dos 

aspectos históricos e conceituais relacionados à extensão 

universitária. A história do surgimento da extensão foi repassada 

brevemente. O tratamento dos dados publicados pela AEPLAN 

(Assessoria de Economia e Planejamento) no anuário estatístico da 

Unicamp para o período de 2005 a 2010 e as informações obtidas 

no site da PREAC (Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários) 

serviram para analisar a evolução dos programas e projetos 

oferecidos pela universidade. 

 
Resultados 

Após realizar as revisões bibliográficas ficou claro que o tema é 

amplo e abrange diversos campos. Os resultados trazidos pelos 

trabalhos extensivos beneficiam muito o estudante, dão uma visão 

mais ampla da realidade do país, as experiências enriquecem-no 

profissional e pessoalmente. Para a comunidade é um caminho para 

ter acesso a um ensino de qualidade. Na Unicamp a extensão 

aparece fortemente na forma de oficinas e cursos, ainda assim 

possui alguns programas e projetos que possuem objetivos em 

comum: Prover ferramentas para melhorar a vida e/ou a 

infraestrutura do ambiente no qual estão inseridos. 

 

 

Considerações  Finais 

O foco da análise do presente trabalho se estabelece na Unicamp e 

em suas atividades extensivas. A Unicamp tem como ponto forte da 

extensão os cursos oferecidos, desenvolve um trabalho amplo no 

campo da extensão, procura alcançar diversas áreas. A avaliação 

mais completa deste trabalho requer uma pesquisa mais 

aprofundada, contudo é possível dizer que a Unicamp possui 

estrutura para fornecer apoio ao governo nos assuntos comunitários 

do Brasil, alguns de seus projetos vão além do Estado de São Paulo, 

o próprio projeto Rondon é um desses casos.  
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