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Prof.ª Extensionista da PUC-Campinas: Profa. Dra. Eliane Navarro Rosandiski
elianerosandiski@puc-campinas.edu.br

Alunos voluntários da Extensão: Barbara Pavan Stucchi; Clara Secoti Filizola; Gabriel Velozo
Gomes Carneiro; Gabriela Duarte Pereira; Giuliana Resende Caricilli; Gustavo Germani Olmos;
Isabella Consoni; Júlia Bratficher Sandor; Júlia Martucci dos Santos; Letícia Ap. dos Santos
Camargo; Nicoly Mileny Lopes dos Santos

RESUMO
Este Projeto de Extensão Universitária tem como objetivo realizar atividades de coleta,
sistematização, divulgação e análise de informações que circunscrevem o tema emprego e
renda. O público-alvo diretamente atingido pelas ações que serão propostas neste projeto são
os formuladores de políticas públicas, a mídia e toda a Comunidade Interna da PUC-Campinas.
Indiretamente, toda a sociedade civil se beneficiará pela democratização do acesso à
informação. Metodologicamente, o foco desse projeto é a Região Metropolitana de Campinas
(RMC). As bases de dados referentes ao tema Trabalho e Renda serão utilizadas para a
sistematização de indicadores que (i) serão disponibilizados nos Informativos Mensais e (ii)
servirão de base para elaboração de estudos temáticos que ampliem a compreensão da
relevância do tema para o desenvolvimento local. Espera-se, por meio dessa ação temática,
contribuir para que, pelo Observatório PUC-Campinas, (1) a sociedade possa compreender
melhor seus problemas e as ações públicas; (2) a formulação das políticas públicas atenda 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.

Palavras-Chave: Mercado de Trabalho; Políticas Públicas; Desenvolvimento Regional.

OBSERVATÓRIO ECONÔMICO DA PUC-CAMPINAS: produção industrial e comércio

Prof. Extensionista da PUC-Campinas: Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
paulo.oliveira@puc-campinas.edu.br

Alunos voluntários da Extensão: Barbara Nunes da Silva; Beatriz Caravlho Latorre Siqueira;
Beatriz Panciera; Giuliano Polli; Hayssam Issam Viana Kanso; Jonas Furnache Rossi; Júlia
Gibertoni Turra; Matheus Guilherme de Paula Oliveira; Pedro Henrique Fidélis; Rafaela Silva
Lagazzi Ruette; Vinícius Mathias de Freitas; Wesley Machado Sousa

RESUMO
A execução do Plano de Trabalho visa subsidiar as ações institucionais do Observatório PUCCampinas no que tange, sobretudo, ao setor produtivo da RMC, 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.
Certamente, diagnosticar e articular ações para os gargalos ao setor produtivo têm impactos
diretos sobre questões relacionadas ao trabalho, à renda e às oportunidades de
desenvolvimento regional. O método de trabalho compreende a coleta e sistematização de
dados, produção de estudos e informativos, prospecção de parcerias públicas, privadas e com
terceiro setor, divulgação de estudos e informativos e realização de estudos comparativos. Com
os resultados, espera-se, sobretudo, reforçar o papel da Universidade como importante player
para o diagnóstico e proposição de soluções para gargalos ao desenvolvimento regional, difundir
a cultura de Políticas Informadas por Evidências (PIE) e atrair parceiros estratégicos para PUCCampinas.

Palavras-chave: Setor Produtivo RMC, Políticas Informadas por Evidências (PIE), Plataforma
COVID-19, Parceria Universidade-Empresas, Desenvolvimento Econômico Regional.

OBSERVATÓRIO DA PUC-CAMPINAS: promoção de conhecimentos extensionistas sobre o
desenvolvimento social da Região Metropolitana de Campinas

Prof. Extensionista da PUC-Campinas: Prof. Dr. Cristiano Monteiro da Silva
cristiano.monteiro@puc-campinas.edu.br

Alunos voluntários da Extensão: Ana Laura Basílio; Beatriz Malavasi Baccan; Gabriela leal Paes;
Heloisa Borella Zamboim; Luana Bueno Ortolan; Luana Nicole Gulicz Vial; Pedro Henrique de
Carolis Sodre; Rozelelpane Eliazama Bernardo Silva; Vitória Santos Bertouza

RESUMO
Este projeto de extensão apoia a consolidação do Observatório da PUC-Campinas na dimensão
da promoção de conhecimentos extensionistas sobre os múltiplos aspectos do desenvolvimento
social, por meio da construção e análise de indicadores sociais, a elaboração de diagnósticos dos
riscos de vulnerabilidade social dos grupos e famílias, o apoio à proposição e avaliação de
políticas públicas e a formulação de projetos sociais sinérgicos com as instituições pertencentes
ao referido sistema regional de proteção social. Os públicos-alvo são caracterizados por meio da
pretendida relação direta com as Secretarias Municipais de Inclusão e Desenvolvimento Social,
as Secretarias Municipais de Educação, os CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
instalados em distintos bairros das cidades da RMC, os Conselhos Municipais de proteção aos
direitos sociais dos Idosos, das Crianças e Adolescentes, as Pastorais, as organizações da
sociedade civil que se movimentam pela perspectiva do bem-estar social, até mesmo os
Investidores Sociais Corporativos que estão situados em torno das atividades produtivas. A
abordagem metodológica incorpora a visão sistêmica e fenomenológica apoiadas por pesquisa
bibliográfica, recursos da coleta de dados e estruturação de indicadores sociais.

Palavras-chave: Relações Sociais; Vulnerabilidade Social; Vigilância Socioassistencial.

