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A Comissão de Cultura e Extensão tem importante papel em aproximar a USP da comunidade e 
contribuir com a formação de nossos alunos. Tal missão deve ser continuamente aperfeiçoada, pelo 
que apresentamos nossas ideias para apreciação e debate entre docentes, alunos e servidores da 
FEARP. 
 
1) De forma geral, a comunidade FEARP tem pouco conhecimento acerca de que tipos de 
projetos/atividades são considerados de Cultura e Extensão. Propomos trabalhar em conjunto com a 
Comissão de Graduação no sentido de fomentar e divulgar as atividades de extensão na graduação, 
contribuindo ainda mais na formação de nossos alunos. 
 
2) Entendemos que a comunidade externa à FEARP conhece pouco de nossas competências em 
matérias específicas das áreas de economia, administração e contabilidade que podem ser úteis 
aos setores públicos e privados. Propomos divulgar de forma sistemática e compreensível ao 
público externo o nosso conhecimento interno, em especial os desenvolvidos por grupos de 
pesquisa e por entidades estudantis. 
 
3) Existem diversos projetos e atividades que ocorrem em nossa Unidade e, embora não passem 
pela CCEx, podem ser considerados iniciativas de Cultura e Extensão. Propomos mapear as 
iniciativas existentes, trabalhar com o escritório de relações empresariais e com entidades de forma 
a fomentar, divulgar e registrar tais atividades. 
 
4) Muita gente pensa que o foco da CCEx limita-se a cursos e projetos que passam pela FUNDACE. 
Nossa fundação também tem iniciativas sociais que são pouco conhecidas e divulgadas. A CCEx 
abrange um universo muito mais amplo e entendemos que a comunidade externa precisa saber de 
nossas inciativas sociais, quer feitas por meio da FUNDACE ou não. 
 
5) Nossa escola dispõe de um estúdio especialmente preparado para cursos à distância e iniciativas 
digitais. Propomos estimular o uso dessa infraestrutura, não somente para cursos à distância da 
FUNDACE, mas também para outras finalidades, como preparação de material didático 
complementar ou gravação de vídeos a serem postados nos nossos sítios eletrônicos, em iniciativas 
conjuntas com as comissões de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. 

 


