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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. 
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RESUMO 

A execução do Plano de Trabalho visa subsidiar as ações institucionais do Observatório PUC-

Campinas 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 PUC-

Campinas. 
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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.  
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