
 

 
 
 
 
 
 
 

CARTA 4º FÓRUM DE EXTENSÃO DA UNITAU 
 
 
 A universidade de Taubaté concluiu, no dia 27 de agosto de 2022, o 4º Fórum de Extensão, 
com o tema “Parcerias que transformam”. O objetivo principal deste fórum foi fomentar o diálogo 
entre a comunidade, que apresentou seu conhecimento e suas necessidades, e a universidade, que 
se coloca em seu lugar de agente social de transformação a partir do conhecimento científico e 
técnico desenvolvido em suas pesquisas e salas de aula 

O evento contou com a participação ativa de membros de conselhos municipais, de 
secretarias municipais, agentes parlamentares e de movimentos sociais, além de professores e 
alunos da UNITAU na formação de grupos para a discussão dos temas: sustentabilidade e tecnologia; 
saúde; cultura e comunicação; diretos humanos e cidadania; e trabalho. Essas discussões permitiram 
que se refletisse sobre as necessidades da comunidade e as possibilidades da formação de parcerias 
com a universidade que auxiliem o poder público na construção de políticas que atendam 
efetivamente a população.  

Essa discussão também permite que a universidade crie diretrizes a serem priorizadas nos 
próximos anos. Os projetos, programas e cursos devem ser direcionados a partir das propostas 
criadas pelos grupos de trabalho que são apresentadas abaixo. 

 
Sustentabilidade e Tecnologia.  
 

1. Criar parcerias com organizações ambientais da sociedade civil para desenvolver ações de 
sustentabilidade. 

2. Estabelecer parcerias com conselhos municipais com o objetivo de apoiar as demandas de 
uso de tecnologias da informação, em particular com o conselho do idoso e com o da 
educação. 

3. Orientar a comunidade, por meio de cursos, oficinas e projetos, sobre arborização. 
4. Incentivar, com apoio técnico, a implementação de hortas nas áreas verdes da cidade. 

  
Saúde 
 

1. Criar mecanismos de diálogo entre a comunidade e a universidade de forma a compreender 
as suas necessidades de saúde. 

2. Promover ações de divulgação mais efetivas dos serviços de saúde oferecidos pela UNITAU, 
inclusive levando-os para as praças.  

3. Fortalecer as parcerias entre os projetos de extensão na área de saúde com os de outras 
áreas.   

4. Promover projetos na área da saúde que atendam as diversas faixas etárias. 
 
  



 

Cultura e Comunicação  
 

1. Identificar os projetos e ações culturais desenvolvidos pela comunidade e a forma como a 
Universidade pode colaborar na captação de recursos e parcerias para esses projetos. 

2. Criar, no âmbito da PREX, um canal de vínculo com os produtores culturais. 
3. Criar espaços na TV, na Rádio e na Editora da Unitau de modo a dar visibilidade e 

reconhecimento as ações e projetos de cultura da comunidade.  
 

Diretos Humanos e Cidadania  
 

1. Contribuir com o município no desenvolvimento do trabalho social com famílias para estima 
social e construção de pertencimentos em todas as fases da vida. 

2. Apoiar os conselhos municipais na formação de seus participantes e no desenvolvimento 
técnico de seu trabalho, com assessoria jurídica e de comunicação, por exemplo. 

3. Oferecer apoio aos conselheiros, especialmente o Conselho da Criança e do Adolescente, para 
a realização de escuta especializada em atendimento à lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. 

4. Ampliar o trabalho com saúde mental e direitos humanos, com o enfoque na ideação suicida, 
no bullying e na automutilação. 

 
Trabalho 
 

1. Ouvir, identificar demandas e oferecer formação para os setores do comércio e serviço. 
2. Desenvolver projetos de apoio e capacitação de profissionais acima de 50 anos. 
3. Propor “Projeto Rondon Regional” que destaque ações de projeto de vida dos jovens. 
4. Estimular e apoiar ações e projetos voltados ao empreendedorismo coletivo, à economia 

solidária, ao protagonismo feminino e à população rural. 
 

 
Agradecemos a todas e a todos por esta construção coletiva.  

 
 

Taubaté, 27 de agosto de 2022. 
 

 
4º Fórum de Extensão da UNITAU 

“Parcerias que transformam!” 


