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RESUMO 
 
 

Os projetos de extensão universitária propõem ações que promovem ao aluno da instituição de 
ensino superior (IES) a prática acadêmica associada ao ensino e à pesquisa, viabilizando o 
desenvolvimento de profissionais com enfoque na produção de conhecimento expressivo que 
pode auxiliar nas questões de desigualdades sociais. A Universidade de Taubaté possui vários 
projetos de extensão, e um deles é o de Assessoria Técnica para o Desenvolvimento de 
Empreendimentos Econômicos Solidários na microrregião de Bananal que aborda o tema 
“Economia Solidária”. A economia solidária é uma maneira diferente de produzir, adquirir, 
distribuir e trocar os itens necessários para viver, pois não tem o intuito de exploração, mas sim 
da cooperação, aonde cada um pensa em si mesmo e no próximo dentro de uma comunidade. 
Esse trabalho, a partir das pesquisas de campo e revisão bibliográfica, tem o objetivo de 
demonstrar que a participação dos discentes de ciências contábeis em projetos de extensão 
universitária possibilita aprendizados que agregam ao perfil do contador exigido no mercado de 
trabalho. As atividades propostas no projeto são multidisciplinares, proporcionando a troca de 
conhecimento entre alunos e professores dos demais cursos envolvidos. Ao participar do 
Projeto de Extensão mencionado os alunos de ciências contábeis têm a oportunidade de 
conhecer os contabilistas atuantes na Microrregião de Bananal e também suas dificuldades e 
desafios do dia-a-dia desses profissionais. Esse contato possibilita a aprendizagem com a 
experiência dos mesmos. Além disso, através das orientações dos professores, os 
universitários farão pesquisas aprofundadas relacionadas às atividades econômicas mais 
propicias para serem desenvolvidas na Microrregião de Bananal, sobre a formalização de 
empreendimentos e constituição de cooperativas e associações. Serão também desenvolvidas 
atividades de orientação aos alunos para a realização de artigos a serem enviados para 
avaliação e publicação em eventos relacionados a áreas de pesquisa e extensão. Os efeitos 
dos trabalhos serão apresentados ao público alvo do projeto e a população em geral da 
Microrregião de Bananal e com isso a comunidade é convidada a participar das oficinas, 
treinamentos oferecidas pelo grupo de professores do projeto de extensão. Esses cursos e 
oficinas propiciarão aos discentes experiências na elaboração de trabalhos acadêmicos, 
desenvolvimento de planos de ensino e vivência na docência. Conclui-se que todas as 
experiências vividas pelos discentes de ciências contábeis através das atividades oferecidas 
pelo projeto de extensão somam ao perfil do profissional contador exigido pelo mercado de 
trabalho, pois o Contador do futuro não é mais aquele profissional com o foco apenas na 
escrituração, apuração dos impostos e elaboração de declarações acessórias, mas sim aquele 
que entende a responsabilidade social da sua profissão, e que se preocupa com a 
prosperidade dos empreendimentos, já que esses são responsáveis pela geração de empregos 
e renda para a população.  


