CARTA 3º FÓRUM DE EXTENSÃO DA UNITAU
A Universidade de Taubaté encerrou, no dia 26 de junho de 2021, por via remota, o 3º Fórum de
Extensão, cujo tema foi “Saber cuidar: o indivíduo, o trabalho, a comunidade”.
Contando com a participação de professores, de alunos, de representantes dos conselhos municipais,
de entidades da sociedade civil, além de secretarias municipais, de agentes parlamentares e de movimentos sociais, o evento teve o objetivo de fortalecer ainda mais o relacionamento da Universidade
com a comunidade local e regional, por meio da discussão e da proposição de ações a partir do tema
eleito, tomando-se os vieses de discussão a partir dos oito eixos da extensão universitária: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Cidadania, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho.
Para se chegar a este momento, diferentemente de práticas presenciais anteriores, foi desenhado um
novo formato: promovemos as discussões do Fórum e de seus conteúdos desde o mês de maio, dia a
dia, já envolvendo nossos diversos públicos. Foram criados canais que permitiram o contato e a reflexão sobre diversos temas, como, por exemplo, os programas na Rádio FM UNITAU, conteúdos apresentados pelo Telegram e Youtube e interações no Instagram do Fórum. Dividimos o III Fórum de Extensão em episódios, na busca por chegarmos mais próximos da comunidade. Para finalizar as ações,
realizamos rodas de conversas, nas quais foram apresentados projetos de extensão, com a participação
da comunidade atendida, tendo em vista a construção, a partir dessas diversas oitivas promovidas, da
Carta do Fórum, documento que ora apresentamos, formalizando com ele o compromisso da Extensão
Universitária para o próximo ano e também na tentativa de dar expressão àquilo que foi identificado
como importante de ser trabalhado na Universidade em termos de extensão.
A partir disso, foram sinalizadas algumas diretrizes que devem ser priorizadas pelos próximos anos
pela Universidade, propiciando maior foco aos seus programas e projetos, além do oferecimento de
cursos com maior demanda social, a saber:
COMUNICAÇÃO
- Dar visibilidade às ações de extensão desenvolvidas em nossa Universidade, informando a comunidade/alunos sobre possibilidades de atendimento/relacionamento com a UNITAU;
- Aproximar-se dos diversos gestores públicos no intuito de dar a eles o conhecimento dos fazeres da
Universidade;

- Promover a interação com outros projetos, por meio da divulgação em diferentes mídias e plataformas (podcasts, programas de rádio e de TV);
- Promover plantões de atendimento aos públicos e distribuição de materiais para fortalecimento
dos projetos;
- Fazer uma escuta permanente das dificuldades da comunidade, via programas de rádio ou por meio
eletrônico.
CULTURA
- Desenvolver projetos na periferia de Taubaté, como, por exemplo, cultura na periferia; esporte na
periferia (uso saudável das quadras);
- Estimular a cultura dos projetos de vida, ofertando cursos para a comunidade com essa temática,
além de ofertar também nas escolas públicas;
- Performar os alunos a se colocarem como os fazedores de seu saber, protagonistas de si.
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- Oferecer apoio ao trabalhador do campo, valorizar o regional, seus saberes e seus fazeres;
- Criar uma rede de parcerias e de relacionamentos com organizações de defesa dos direitos humanos, lideranças comunitárias, movimentos sociais, prefeituras municipais, como forma de aproximar
o atendimento da Universidade em sua extensão para a população com pouco ou nenhum acesso
aos cuidados e às assistências básicas;
- Retornar o projeto “UNITAU na praça itinerante”;
- Propor políticas públicas de segurança, a partir de estudo dos diversos contextos sociais de criminalidade;
- Auxiliar os órgãos públicos a compreender sua função social, trabalhando em parcerias para ações
educativas.
EDUCAÇÃO
- Oferecer formação a agentes de educação infantil para que promovam o estímulo adequado ao
desenvolvimento das crianças desde a mais tenra idade;

- Levar projetos de iniciação científica para as escolas de ensino médio municipais e estaduais;
- Ofertar cursos de educação financeira para a comunidade, com foco na terceira idade, crianças e
adolescentes;
- Ofertar cursos diversos como aplicação da BNCC; escolha de itinerários formativos; capacitação para
a comunidade;
- Elaborar projeto de educação para crianças, adolescentes, jovens e adultos, versando sobre o cuidar
da velhice.
MEIO AMBIENTE:
- Promover cursos e/ou inserir nas discussões acerca de tecnologias e seus domínios, conteúdos ligados ao descarte e reciclagem de lixo oriundo dessa área;
- Oferecer cursos e projetos voltados à conscientização dos diversos desperdícios (água, energia, alimentos etc.);
- Orientar sistematicamente a comunidade sobre sustentabilidade e meio ambiente, fruição educativa, contemplativa e saudável dos parques e espaços públicos.
SAÚDE
- Formatar um projeto institucional na área da saúde do professor (cuidados com a voz, autoconhecimento, ansiedade, depressão, cuidados com a saúde física e com a saúde mental, cuidados com a
espiritualidade), ações preventivas;
- Integrar o Projeto Saúde Integrativa ao PAIE.
TECNOLOGIA
- Oferecer cursos aos professores, externos e internos, na área de informática, sobre como editar,
apostilar etc., sem a dificuldade do “tecnologiquês”;
- Criar um espaço físico de atendimento à comunidade de forma que seja possível agregar os projetos
de extensão e apresentá-los de forma mais concreta;
- Melhorar/integrar o suporte tecnológico para alcançar quem está mais longe e que não tem acesso
à internet com maior facilidade.

TRABALHO
- Oferecer, na interface trabalho/educação, nossos projetos além das escolas formais;
- Oferecer cursos de letramento e de multiletramentos para professores;
- Ofertar cursos rápidos de capacitação sobre diferentes temas, pensando-se na adaptação ao mercado, na inserção a ele e na formação profissional.
Agradecemos a todas e a todos por esta construção coletiva.
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