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Resumo  

A Pandemia de Covid-19 emerge como mais um fator junto à complexa e contraditória 

dinâmica das relações sociais, na medida em que piora as condições de vida das famílias e 

pessoas, impulsiona o número de óbitos, torna mais fortes as consequências para as pessoas 

idosas em situação de vulnerabilidade, levando os jovens e adultos ao desemprego e 

impedindo a interação social que tanto bem faz a saúde humana, trazendo, enfim, muitos 

agravos sociais.  

Na Região Metropolitana de Campinas, além desta crise social motivada pela pandemia de 

Covid-19, vive-se ainda o que se pode considerar como transformações na estrutura do 

trabalho social regional. Esse fato, por sua vez, influi de forma negativa nas filiações das 

famílias e pessoas frente aos desafios ligados ao mundo do trabalho e aos diversos fatores da 

vida social. 

Este Trabalho Extensionista objetiva o desenvolvimento de um processo analítico que engloba 

a coleta e a estruturação de dados, informações e conhecimentos da população do CRAS do 

Jardim Novo Ângulo, da cidade de Hortolândia. A metodologia explora a complexidade da vida 

social da população via métodos de mineração de dados e tecnologias que possibilitam a 

construção dos atributos classificadores do estado de coisas vivente no Território. O Trabalho 

Extensionista produziu resultados que se alinham com o objetivo da promoção de 

conhecimentos extensionistas. Cabe destacar o resultado que envolve a produção de um 

relatório de vigilância socioterritorial da população do Território do CRAS do Jardim Novo 

Ângulo, no sentido de contribuir com as ações e políticas preventivas de aspectos da 

vulnerabilidade social, bem como as medidas proativas para as potencialidades do Território.  
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Resumo  

O termo OBSERVATÓRIO, quando utilizado nas Ciências Sociais, diz respeito à função de 

facilitar e democratizar o acesso público às informações e, dessa forma, contribuir para o 

aperfeiçoamento das Políticas Públicas, tendo como parâmetro os interesses coletivos.  

As atividades de coleta, sistematização, divulgação e análise de informações, que 

circunscrevem o tema Emprego e Renda, têm como foco principal, mas não exclusivo, a 

Região Metropolitana de Campinas. O compartilhamento dessas informações, por meio de 

informativos, notas técnicas e estudos temáticos na plataforma do Observatório PUC-

Campinas, permite que: (1) a sociedade possa compreender melhor seus problemas e as 

ações públicas; (2) o monitoramento quanto à aderência das Políticas Públicas às demandas 

estabelecidas pela Sociedade; e (3) a PUC-Campinas consolide seu papel de protagonista no 

debate das questões relacionadas à inclusão produtiva na RMC. 

A Atividade de Extensão se desenvolve de forma coletiva, com a participação dos alunos que 

auxiliam em todas as fases metodológicas, desde a construção dos indicadores até a 

participação nas fases de análise e socialização dos resultados em fóruns e debates voltados, 

em especial, para a Comunidade Interna à Universidade. Esse aprimoramento da capacidade 

de manejar as informações permite que o discente desenvolva sua capacidade analítica por 

meio do contraponto entre conceitos teóricos e resultados empíricos.  

Esse ano de 2020 foi muito peculiar e desafiador em função da pandemia da COVID-19. 

Atividades com discentes e parceiros ocorreram por meio de plataformas digitais. Entretanto, a 

urgência dos problemas sociais derivados dessa crise forçou a construção de programas 

federais de proteção do emprego e da renda, cujos resultados locais puderam ser apreendidos 

e socializados por meio das notas técnicas e informativos - fato ilustrativo da importância desse 

veículo de socialização e democratização da informação.  
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Resumo: 

Este trabalho visa subsidiar as ações institucionais do Observatório PUC-Campinas, como foco 

no desenvolvimento econômico da Região Metropolitana de Campinas, estabelecendo 

atividades contínuas de coleta, organização e análise de dados, apoio técnico à formulação, 

implementação e análise de políticas públicas e desenvolvimento de parcerias estratégicas. De 

maneira mais ampla, espera-se reforçar o papel da Universidade como importante player para 

o diagnóstico e proposição de soluções para gargalos do desenvolvimento regional e difundir a 

cultura de Políticas Informadas por Evidências (PIE). 

Em 2020, as ações têm compreendido 4 grandes frontes: acompanhamento da atividade 

econômica regional, acompanhamento da Pandemia e seus impactos na economia regional, 

estudos sobre a vulnerabilidade social regional e a idealização de uma rede de cooperação 

Universidade-Empresas, para promoção de inovações sociais e tecnológicas. 

A atividade econômica tem sido acompanhada, sobretudo, por meio dos informativos da 

balança comercial e notas técnicas sobre o desempenho dos setores industriais, a partir dos 

dados do Ministério da Economia e do IBGE. Os estudos sobre a vulnerabilidade social têm 

sido feitos a partir de parcerias com outros docentes e gestores públicos municipais, por meio 

da análise dos microdados do CadÚnico. A Rede avançou na fase de idealização e deve se 

associar com demais órgãos da Universidade que desenvolvem ações correlatas, como o 

espaço MESCLA.  

Por fim, a plataforma COVID-19, que atualiza diariamente dados da Pandemia para os 

municípios paulistas, tem tido grande destaque dentre os gestores municipais e a população 

em geral, sobretudo por permitir o acompanhamento da Pandemia na RMC, de forma conjunta. 

Todas as ações são veiculadas junto aos meios de comunicação locais e regionais e 

divulgadas no site do Observatório, o que tem gerado um ambiente de maior discussão e 

visibilidade para os gargalos de desenvolvimento econômico da metrópole.  
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