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Resumo:  As ações de extensão universitária promovidas desde 2014 pela Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) 

foram mapeadas com o uso do QGIS, um software livre de geoprocessamento. A 

distribuição espacial das ações, concentradas na Ilha de São Vicente (área insular dos 

municípios de Santos e São Vicente), revelou a necessidade de ampliação da atuação para 

os demais municípios da RMBS, priorizando os bairros socioeconomicamente 

vulneráveis. 
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INTRODUÇÃO 

Há, desde 2014, o interesse da Câmara de Extensão e 

Cultura (CAEC) do campus Baixada Santista (BS), 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

em determinar a distribuição espacial das ações de 

extensão (programas e projetos) na Região 

Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), 

composta por 9 municípios: Santos, São Vicente, 

Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Itanhaém, Peruíbe, 

Bertioga e Mongaguá. Em 2018 o campus BS se 

destacava por concentrar 1/3 do total de ações da 

universidade, com 8 programas e 50 projetos de 

extensão ativos, números que refletem a vocação 

extensionista do campus, sendo Saúde, Educação e 

Direitos Humanos e Justiça as três áreas temáticas 

com o maior número de ações vinculadas (Surjus et 

al., 2019). Em 2019, a UNIFESP-BS passou a contar 

com duas unidades universitárias (UU), o Instituto de 

Saúde e Sociedade (ISS) e o Instituto do Mar 

(IMAR). À época, o Sistema de Informações de 

Extensão da UNIFESP (SIEX) indicava a existência 

de 13 programas e 72 projetos com origem no 

campus e, em março de 2021, foram retornados o 

cadastro de 82 projetos e a mesma quantidade de 

programas. 

Considerando a possibilidade do uso de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) no mapeamento de 

ações de extensão (Rocha et al., 2016) e a 

necessidade de se avaliar de que modo se apresenta a 

inserção da UNIFESP na RMBS por meio da 

extensão, apresentamos neste trabalho os produtos 

resultantes da aplicação de SIG na determinação da 

distribuição espacial da extensão universitária 

promovida desde 2014 pela UNIFESP na RMBS. 

 

 

METODOLOGIA 

Os dados sobre as ações vêm sendo coletados desde 

novembro de 2019 pela CAEC-ISS, via formulário 

eletrônico disponibilizado aos coordenadores, 

independentemente da UU. Uma pasta com os dados 

fornecidos foi gerada, editada com o Microsoft Excel 

e, em seguida, importada para o Google My Maps. 

Após a personalização das informações, o mapa foi 

compartilhado no site (caec.iss.unifesp.br) e nas 

redes sociais da CAEC-ISS. 

Dois mapas temáticos foram elaborados com o uso 

do software livre QGIS, versão 3.18.2. Para o mapa 

graduado, uma pasta de dados com a quantidade de 

ações por município foi previamente preparada e, em 

seguida, importada para o QGIS. Para o mapa de 

densidade de Kernel, um arquivo com as 

coordenadas geográficas dos locais atendidos foi 

gerado via Google My Maps, tratado com o Google 

Earth Pro e, em seguida, importado para ser editado 

na forma de planilha. As coordenadas geográficas 

foram então importadas para o QGIS. 

Adicionalmente, tutoriais com instruções sobre como 

elaborar os dois tipos de mapas temáticos foram 

produzidos e disponibilizados no site da CAEC-ISS. 

Os tutoriais foram produzidos com base em vídeos 

do projeto de extensão Geotecnologias na Rede 

(Santos e Soares, 2021), da Universidade Federal de 

Goiás, e a partir dos tutoriais do QGIS 

(docs.qgis.org).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 apresenta a página inicial do mapa 

produzido com o Google My Maps. As Figuras 2 e 3 

apresentam, respectivamente, os mapas em estilo 

graduado com as quantidades de locais atendidos por 

http://www.caec.iss.unifesp.br/
https://docs.qgis.org/


 

programas e projetos. As Figuras 4 e 5 apresentam, 

respectivamente, os mapas de densidade relativos aos 

programas e projetos. 

 
Figura 1. Mapa produzido com o Google My Maps, 

indicando a presença de cada programa e projeto na 

RMBS. Disponível em: https://bit.ly/2OMsHji. 

Acesso em: 23 jul. 2021. 

Cada ponto nos mapas das Figuras 1, 4 e 5 

corresponde a um local atendido por uma ação de 

extensão. Quase metade (46,15%) dos 13 programas 

identificados em 2019 foi mapeada a partir da 

localização informada pelo coordenador. Em relação 

aos projetos, 68,30 % das 72 ações foram mapeadas 

com a localização fornecida. Para caracterizar e 

localizar geograficamente as ações cujas informações 

não foram fornecidas, as coordenadas da UU de 

origem do coordenador e demais informações 

presentes no SIEX foram utilizadas. 

 

Figura 2. Mapa graduado dos programas. 

 

Figura 3. Mapa graduado dos projetos. 

 

Figura 4. Mapa de densidade dos programas. 

 

Figura 5. Mapa de densidade dos projetos. 

CONCLUSÃO 

Como limitação deste trabalho, destaca-se a 

indisponibilidade de dados sobre a totalidade das 

ações identificadas no SIEX. Apesar desta lacuna, é 

possível considerar que a maioria das ações de 

extensão promovidas pela UNIFESP na RMBS 

concentra-se em locais próximos das UUs do campus 

BS, ambas no município de Santos, sinalizando para 

a necessidade de descentralização das ações, de 

modo a ampliar a inserção junto aos demais 

municípios e a priorizar os bairros com os piores 

indicadores socioeconômicos.  
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