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RESUMO 
 
 

O TRABALHO SOCIAL JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ: 
COMPROMISSO DA UNIVERSIDADE COM AS DEMANDAS SOCIAIS Esse texto tem como 
objetivo explicitar as ações realizadas pelo Projeto de Extensão “Escritório de Aplicação em 
Serviço Social” junto aos funcionários da Universidade de Taubaté. Tais ações visam contribuir 
para a qualidade de vida e de trabalho dos servidores, especialmente, os vinculados a Diretoria 
de Obras e Manutenção da UNITAU. O referido Projeto foi instituído no ano de 2010 e desde 
então vem sob a gestão de uma equipe formada por professores, assistentes sociais e 
estudantes, implementando práticas norteadas pelos princípios da Extensão, da Pesquisa e do 
Ensino, com destaque para ações que resultam em benefícios diretos aos funcionários. Essas 
ações são sistematizadas através de: atendimentos sociais com o objetivo de orientar os 
funcionários e suas famílias a respeito das demandas e das necessidades apresentadas; 
encaminhamentos de providências a partir dos atendimentos realizados; visitas domiciliares 
para acompanhamento das situações identificadas no âmbito do trabalho e da família; 
entrevistas e estudos sócio-econômicos para fins de benefícios e serviços junto a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; visita 
institucional (nos diversos departamentos da UNITAU) para levantar projetos que atendam às 
necessidades dos funcionários e de seus familiares; contatos e articulações com a rede 
socioassistencial do Município de Taubaté a abrangência; realização de pesquisas e de 
produções acadêmico-científicas e desenvolvimento de trabalho grupal para apoio as questões 
de dependência química, relações no trabalho e conflitos familiares. Diante do exposto, avalia-
se que o trabalho realizado pelo Projeto de Extensão “Escritório de Aplicação em Serviço 
Social” junto aos funcionários da UNITAU, contribui para materializar um dos pilares da 
Universidade; isso é, o seu compromisso com os desafios e problemas concretos no âmbito da 
sociedade. Considerando, nos termos de Chaui ( 2003) a Universidade enquanto uma 
instituição social, portanto, inseparável da vida em sociedade, responsável por democratizar o 
saber, a justiça e a democracia, cabe-lhe tanto viabilizar esses elementos no seu interior - nas 
suas relações com a comunidade educativa - quanto impulsionar e fomentar experiências que 
se traduzam no fortalecimento dos direitos humanos. Nessa perspectiva, é responsável 
também pela formação de quadros críticos, de profissionais com competência técnica, científica 
e social, para o enfrentamento dos desafios e impasses presentes na sociedade. A 
universidade, como instituição social, deve apresentar, além de relevância acadêmico-científica 
e sem renunciar a ela, relevância social. A universidade tem o dever de ser culturalmente 
engajada com a solução e/ou enfrentamento dos problemas sociais, os quais se refletem 
endogenamente nos seus campos, espaços e setores como resultado de expressões mais 
totalizante. Cumprir o papel da Universidade, não é uma questão de opção ideológica ou de 
voluntarismo, é sem dúvida uma imposição de sua própria historicidade. Palavras-Chave: 
Projeto de Extensão; Trabalho Social; Papel Social da Universidade  


