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O que o trabalho em
Paraitinga ensinou
A partir das ações da Universidade no município,
obra enfoca temas como desenvolvimento
sustentável e gestão participativa
Oscar D’Ambrosio

E

m janeiro de 2010,
São Luiz do Paraitinga
(SP) enfrentou uma
trágica enchente, sofrendo
prejuízos econômicos, sociais,
arquitetônicos e ambientais.
Com a publicação de Gestão em
momentos de crise: Programa
Unesp para o desenvolvimento
sustentável de São Luiz do
Paraitinga, é possível refletir
sobre o que ocorreu e como a
Unesp agiu no local.
Gestão em momentos
de crise: Programa
Unesp para o
Desenvolvimento
Sustentável de São
Luiz do Paraitinga
José Luís Bizelli e José
Xaides de Sampaio Alves
(organizadores); Unesp e
Cultura Acadêmica Editora;
190 páginas. Informações:
www.editora.unesp.br e
feu@editora.unesp.br

A obra conta como, antes
desse desastre, a Universidade
realizava trabalhos de
pesquisa, extensão e ensino
no município. As ações
eram desenvolvidas pelos
professores José Luís Bizelli,
da Faculdade de Ciências e
Letras, Câmpus de Araraquara;
José Xaides de Sampaio Alves,
da Faculdade de Arquitetura,
Artes e Comunicação, de
Bauru; e Maurício Delamaro,
da Faculdade de Engenharia,
de Guaratinguetá.
Em dezembro de 2009,
foi aprovado o Plano Diretor
Participativo da cidade.
Elaborado sob coordenação
da Unesp e sancionado pela
prefeitura durante a crise,
contribuiu para que órgãos
estaduais e federais ajudassem
a enfrentar a emergência.
O então reitor Herman
Voorwald criou um Grupo
Gestor das Atividades da
Unesp voltado à reconstrução

Frutos de um
laboratório
social
Publicação relaciona projetos
de extensão da Unesp, e seus
benefícios para população e
mundo acadêmico

e desenvolvimento do
município, com coordenação
dos professores citados e de
Fernando Andrade Fernandes,
da Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais de Franca.
Assim, alunos e professores
puderam interagir com a
comunidade.
O projeto, que prosseguiu
em 2011 com Julio Cezar
Durigan, vice-reitor no
exercício da reitoria, resultou
no livro. Na primeira parte,
são discutidas técnicas
aplicadas ao desenvolvimento
sustentável e, na segunda,
abordadas gestão
participativa, memória e visão
de futuro.
A obra narra as iniciativas
de uma universidade pública
para pensar, compreender
e atuar em comunidades
que sofrem com catástrofes,
mas que acreditam na
construção de uma sociedade
participativa e sustentável.

P

rojetos voltados
para a sociedade
no que se refere a
geração de renda, atualização
dos conhecimentos, acesso
à cultura, cursos, oficinas,
palestras e campanhas
de saúde são algumas das
atividades no âmbito da
Pró-reitoria de Extensão
Universitária (Proex) relatadas
no livro Extensão universitária:
um laboratório social.
É destacado como, nos
projetos, alunos de graduação
e pós desenvolvem habilidades
práticas relacionadas aos seus
cursos, preparando-se para a
vida profissional. Desenvolvem
ainda formação cidadã e
contato com gerações mais
novas e mais antigas. Além
disso, alguns desses alunos
recebem bolsas oferecidas
pela Proex, o que contribui

Projeto de passarela às margens do Rio Paraitinga

para a sua permanência na
Universidade.
Em relação aos docentes,
a obra mostra como as
atividades lhes permitem
aplicar questionários, coletar
dados, dar apoio na produção
de artigos, dissertações e teses.
Os resultados desses projetos
são apresentados em eventos
científicos, criando pontes entre
o ensino e a pesquisa.
Essas ações propiciam uma
transformação da sociedade
que, por sua vez, gera novas
demandas, motivando o
oferecimento de novos cursos e
ações sociais. As experiências
relatadas no livro incluem
cooperativas populares,
cursinhos pré-vestibulares,
empresas juniores, Universidade
Aberta à Terceira Idade (Unati) e
Portal Universia, entre outros.
A obra destaca a participação

de docentes, servidores
e alunos para cumprir a
responsabilidade social da
Unesp na sistematização das
ações extensionistas visando
ao seu reconhecimento
acadêmico, à socialização de
saberes e ao aprimoramento
das atividades. OD
Extensão
universitária: um
laboratório social
Maria Amélia Máximo de
Araújo, Loriza Lacerda de
Almeida, Maria Cândida
Soares Del-Masso, Oscar
Kazuyuki Kogiso e Daniel
Wayne Lauro; Pró-reitoria
de Extensão Universitária
e Cultura Acadêmica
Editora; 84 páginas.
Informações: (11) 5627-0264
e www.unesp.br/proex

