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Mais de R$ 2 milhões
para ações de extensão
Recursos beneficiarão mais de 1,4 mil iniciativas em
diversas áreas, como educação e meio ambiente
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Você
sabia?
Você Sabia descrever o perfil de um
aluno matriculado na Unesp? Aqui
vão alguns dados: 52,9% são do sexo
feminino; 29,2% têm 18 anos; 96,4%
são solteiros; 75,5% vêm de famílias
que moram no Estado de São Paulo;
40% não fizeram cursinho; e 26,8%

como cursinhos pré-universitários, empresas
juniores e programas de
educação a distância.
Para essas iniciativas, são
destinadas 306 bolsas.
Critérios
A distribuição dos
recursos é feita com base
nas notas que os projetos
recebem dos relatores
da Proex. Eles avaliam
iniciativas em onze áreas:
Agrárias e Veterinárias;
Comunicação; Cultura;
Direitos Humanos;
Educação; Espaços
Construídos; Meio
Ambiente; Política
e Economia; Saúde;
Tecnologia; e Trabalho.
Para este ano, 151
relatores analisaram
1.477 propostas –
61 foram negadas.
“O processo de
distribuição é feito a
partir de critérios de
avaliação. Assim, a verba
destinada para cada
projeto corresponde ao

seu mérito”, explica Maria
Amélia. “Trabalhamos
com fórmulas matemáticas
que garantem a
transparência da
metodologia.”
O conjunto de
critérios foi estabelecido
pela Proex, Fórum
de Vice-Diretores das
unidades e Câmara
Central de Extensão
Universitária. Entre os
parâmetros estabelecidos,
destacam-se a
participação de alunos
de graduação e a
importância do projeto na
formação complementar
dos estudantes. A relação
da extensão com o ensino
e a pesquisa também é
um ponto a ser avaliado.
“Os projetos devem
integrar o ensino e a
pesquisa nessa relação
com a sociedade.
Devemos salientar
também o aspecto multi
e interdisciplinar dessa
relação”, destaca a
pró-reitora.

Orlando Pedroso

Projetos de extensão integram ensino e pesquisa

ste ano, a Pró-Reitoria de
Extensão Universitária
(Proex) destinará mais
de R$ 2 milhões para
os projetos de extensão
universitária – é o dobro
do valor destinado em
2011. O valor beneficiará
1.416 iniciativas, além de
mais de 1,9 mil alunos
com bolsas de extensão.
“A verba para a
realização da extensão
na Unesp cresce em
decorrência da maior
demanda e também
do mérito dos projetos
apresentados pelos
professores”, afirmou a
pró-reitora de Extensão,
Maria Amélia Máximo
de Araújo, em reunião
que definiu a distribuição
dos recursos de 2012,
realizada na capital
paulista no final
de fevereiro.
Além desses
projetos, a Proex
financia 86 programas
institucionalizados,

se inscreveram apenas no vestibular
da Unesp. Essa e outras curiosidades
são contadas no livro Você sabia?,
que pode ser solicitado pelo e-mail
unesp.imprensa@reitoria.unesp.br.
A versão digital pode ser acessada
em http://www.unesp.br/vocesabia

