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CARTA 1º FÓRUM UNITAU POR UMA SOCIEDADE MELHOR 

 

 

A Universidade de Taubaté realizou no dia 29 de junho de 2019, no Campus Bom Conselho, o 1º Fórum 

UNITAU “Por uma sociedade melhor”, com o objetivo de fortalecer ainda mais o relacionamento da 

Universidade com a comunidade local e regional. 

 

Contando com a participação de professores, alunos, representantes dos conselhos municipais e de 

entidades da sociedade civil, além de secretarias municipais e agentes parlamentares, o evento 

promoveu a discussão e a proposição de ações que, pautadas no conhecimento e nas práticas de 

Sustentabilidade, Cultura, Saúde e Direitos Humanos & Cidadania, tiveram a intenção de colaborar com 

as mudanças de que tanto as comunidades necessitam. 

 

Para inserir a temática da extensão universitária, o professor João Frederico da Costa Azevedo Meyer, 

da UNICAMP, proferiu a palestra “O mundo fica melhor quando você participa dele”, abrindo, em 

seguida, para a participação da comunidade, que abordou temas como a relação entre ciência e 

extensão, voluntariado, inclusão, terceira idade e direitos humanos. Em sua palestra, o professor 

enfatizou o papel da universidade para a transformação social, reforçando o caráter indissociável entre 

ensino, pesquisa e extensão. Para ele, essa perspectiva tende a ganhar mais força com a Resolução MEC 

nº7 de 2018, que prevê a curricularização da extensão em todos os cursosde graduação das 

universidades brasileiras. 

 

Na segunda parte do evento, professores da universidade coordenaram grupos de trabalho nas áreas-

tema (Sustentabilidade, Cultura, Saúde e Direitos Humanos & Cidadania), por meio dos quais os 

participantes receberam informações que serviram para balizars sugestões para a melhoria de suas 

comunidades. 

 

Nesse sentido, o Fórum sinalizou algumas diretrizes que devem ser priorizados pelos próximos anos 

pela Universidade, propiciando maior foco aos seus programas e projetos, além do oferecimento de 

cursos com maior demanda social, sugerindo: 
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No campo da Sustentabilidade: 

1) Criar plataforma que aproxime problemas e demandas da sociedade de professores e alunos para 

debate, reflexão e soluções 

2) Criar incubadora e empresas juniores 

3) Fortalecer as fundações da universidade para o desenvolvimento de projetos 

 

No campo da Saúde: 

1) Manutenção, fortalecimento (valorização do aluno, docente e comunidade) e divulgação das ações de 

extensão já existentes (favorecer a interdisciplinaridade) 

2) Organização dos projetos de extensão em programas de extensão 

3) Pesquisar as demandas da comunidade para a proposição de projetos de extensão 

 

No campo da Cultura 

1) Diálogo e valorização das vozes das comunidades 

2) Alinhamento das ações de extensão com as políticas públicas da área de cultura  

3) Garantia democrática, subsídios financeiros e acadêmicos igualitários para o desenvolvimento de 

ações culturais de extensão. 

 

No campo dos Direitos Humanos & Cidadania 

1) Realizar um movimento de ida à comunidade, partilhando informações/conhecimentos, 

contribuindo nas organizações já existentes e ajudando a comunidade a se organizar, tendo como foco 

as maiores carências 

2) Ter uma presença nas escolas, com trabalhos direcionados a todas as fases da vida (educação infatil, 

adolescentes e idosos) 

3) Ampliar as parcerias com o poder público  

4) Criação de um núcleo de cidadania e ativação de um conselho gestor na extensão, com 

representantes da comunidade 

 

 

 

Taubaté, 29 de junho de 2019. 

Fórum UNITAU “Por uma sociedade melhor”  

 


