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odução: O estudo refere-se a elaboraçã
ão de plan
nejamentoss participa
ativos
Intro
em cidades, tendo a universida
ade, no caso
c
espe
ecífico a Unesp, como
c
articculadora, fa
acilitadora e incentivvadora de ações, nessse processso. Tendo
o em
vista
a as nece
essidades contempo
orâneas das
d
cidades, acred
ditamos qu
ue a
acad
demia tem que estarr atenta e participante desta discussão,
d
especialm
mente
conttra interessses imedia
atistas que
e atravanca
am o dese
envolvimen
nto susten
ntável
das comunidad
des.
etivos: Realizar
R
o geren
nciamento de dad
dos entrre segme
entos
Obje
repre
esentativos da cida
ade – as lideranças sociais e comunitá
árias, além
m de
orga
anizações públicas e privadass - para a elaboração de um
m planejam
mento
estra
atégico para a cidad
de que devverá se consolidar no
os próximo
os dez ano
os. A
quesstão nuclear dessa pesquisa é a inform
mação com
mo elementto fundamental
para
a a criação
o de um elo
e entre os
o vários agentes
a
e atores qu
ue articulam
m as
açõe
es das políticas públicas. Trata
a-se da ge
estão de in
nformaçõess, com visttas a
subssidiar um planejamen
p
nto urbano
o fundamentado nas demandass sociais e nas
direttrizes apon
ntadas pelo
os diversoss segmentos, ou seto
ores da so
ociedade.
Méto
odos: Para a operaccionalizaçã
ão do Proje
eto foi escolhida a cidade de Bauru
B
e o processo
o foi realiizado em quatro fa
ases: Divulgação d
da propos
sta e
anização, Realização
R
o de diagn
nóstico e reconhecim
r
mento dass competên
ncias
orga
nas diversas áreas,
á
com
m a particip
pação pop
pular, Elabo
oração dass prioridad
des e
dos macroprojetos e Imp
pulsão e co
onsolidação dos proje
etos.
Resultados: Iniciado em
m 2002, co
om a apre
esentação da propossta e formação
dos Grupos de
d Trabalh
ho, teve se
eu ponto alto em 2003 com os Seminários
Tem
máticos, no
os quais se discutiram os diagnóstico
d
os das de
ezesseis áreas
á
estudadas propiciando a interação entre os diversos
d
se
egmentos de público
o. Em
2004
4, um Grup
po de Sínte
ese avaliou os ponto
os fortes e fracos de cada área com
base
e nos dado
os levantados e prio
orizados pe
elos Grupo
os de Estudos. Em 2005,
2
inicio
ou-se a pre
eparação de
d uma pu
ublicação com
c
todos os dados colhidos. Essa
foi distribuída
d
num even
nto, no qu
ual se articulou a fo
ormação d
dos Grupo
os de
Impu
ulsão - para
p
opera
acionalizarr os proje
etos e açções prop
postas - e se
apre
esentou a Campanh
ha de Co
omunicação elabora
ada para a cidade cujo
1
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objetivo é a valorização
o da image
em de Bau
uru e o resgate da a
auto-estim
ma do
baurruense. Entretanto não há como
c
neg
gar que o Projeto tem um valor
estra
atégico ind
discutível para
p
se ga
anhar vantagens co
ompetitivass na gestã
ão de
cidad
des e na ampliação
o da qualid
dade de vida
v
na sociedade co
ontemporâ
ânea.
Ele une públiicos difere
entes, liga
a grupos de várias atuaçõess e propic
cia a
socia
alização de
d conhecimentos. Sua função socia
al vai alé
ém da função
invesstigativa e participa
ativa, poiss ajuda a fomentar o capitall intelectual e,
conssequentem
mente a con
nstrução de uma soc
ciedade ma
ais igualitá
ária.
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