
 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA 2º FÓRUM UNITAU POR UMA SOCIEDADE MELHOR 
 

A Universidade de Taubaté realizou no dia 07 de novembro de 2020, por via remota, o 2º Fórum UNITAU “Por uma 

Sociedade Melhor”, com o tema “Universidade e comunidade: parcerias para a sustentabilidade”.   

 

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 comum das práticas de sustentabilidade dentro dos diferentes 

eixos da extensão universitária: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Cidadania, Educação, Meio Ambiente, 

Saúde, Tecnologia e Trabalho. 

 

A temática da sustentabilidade foi, primeiramente, contextualizada pelo Prof. Dr. Diego de Melo Conti, do Programa 

em sustentabilidade do centro de economia e administração da PUC Campinas, com a palestra “Comunidades 

sustentáveis”, enfatizando a necessidade de modificar as práticas em direção à sustentabilidade. Em seguida, a 

comunidade presente foi convidada a participar com perguntas e sugestões.  

 

Na segunda parte do evento, a temática foi dividida em 08 grupos de trabalho, um para cada eixo da Extensão 

Universitária. As atividades foram coordenadas por membros da comunidade, que compartilharam com os presentes 

dados e informações que serviram para balizar sugestões de como Universidade e comunidades podem adotar 

parcerias que promovam o bem comum. 

 

Nesse sentido, 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 

 Promover o letramento digital da comunidade por meio de cursos de extensão e demais atividades que 

estimulem o conhecimento técnico e o senso crítico a respeito dos novos formatos da comunicação, sobretudo 

das mídias sociais; 

 Estar aberto para ouvir e para conhecer as demandas da comunidade, principalmente das organizações da 

sociedade civil. Nesse sentido, os projetos universitários voltados para a comunicação devem partir de um 

levantamento junto a esses públicos, numa ação conjunta de construção de formato e conteúdo.   

 A comunicação deve ser instrumento em favor do bem social, da diminuição das desigualdades sociais, de 

articulação entre os diversos atores sociais e, dessa forma, as ações extensionistas nesse campo devem dar 

voz às questões de interesse comunitário, invisíveis à grande mídia, com linguagem e veículos apropriados a 

esse fim. 

 

CULTURA 

 Maior participação da UNITAU, por meio da articulação com o poder público municipal, incluindo ações 

conjuntas na defesa, na preservação e na divulgação do patrimônio (histórico, cultural, industrial, imaterial e 

ambiental), na perspectiva da cidade sustentável. 

 Aproximação da Universidade com os movimentos populares de cultura. 

 Fomento ao desenvolvimento de talentos artísticos e consequente envolvimento dos alunos na vida cultural 

universitária, por meio da interação entre os cursos. 



 

 

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

 Promover maior diálogo com as comunidades, de forma a acompanhar suas necessidades, promovendo, 

inclusive, formação sobre direitos humanos; 

 Auxiliar o desenvolvimento de políticas públicas, participando ativamente de debates realizados por entidades 

da sociedade civil; 

 Ampliar a atuação do Escritório de Assistência Jurídica para que as comunidades acessem seus direitos 

fundamentais. 

  

EDUCAÇÃO 

 Apoiar escolas da educação básica no processo de compreensão da BNCC. 
 Desenvolver ações de apoio ao letramento científico, à cultura e à alfabetização em escolas da educação 

básica. 

 Manter e melhorar os projetos de educação patrimonial nas escolas de educação básica, propondo reflexões 

sobre o acesso aos espaços da cidade, sobre o trabalho no campo e sua importância para a preservação 

ambiental.  

 Manter e melhorar projetos de iniciação esportiva para a garantia da igualdade, do respeito, da diversidade e 

da equidade.  

 Apoiar e desenvolver projetos que compreendam a complexidade da identidade a partir de um ponto de vista 

descolonizado, incluindo as culturas indígenas e afro-brasileiras.  

 Fomentar projetos e ações de desenvolvimento profissional docente. 
 

MEIO AMBIENTE 

 Desenvolver pesquisas e estudos ambientais, a partir de problemas apresentados pela comunidade do Vale 

do Paraíba. 

 Colaborar com a viabilização de parcerias com o poder público para a execução de ações ambientais.  

 

SAÚDE 

 Promover maior articulação entre os projetos extensionistas para ampliar o impacto na vida das pessoas. 

 Buscar meios de aproximação e de interação com a comunidade de forma a construir propostas de ações mais 

adequadas a cada realidade. 

 Mobilizar a comunidade discente para a importância dos cuidados com a própria saúde, acessando os serviços 

que a universidade oferece. 

 

 TECNOLOGIA 

 Incentivar a mudança do paradigma produtivo direcionando-o para a sustentabilidade, no desenvolvimento 
de produtos e serviços; 

 Trabalhar parcerias com indústrias que valorizem processos sustentáveis; 

 Propor políticas públicas que direcionem ações que garantam tecnologia e inovação, sem perder de vista a 
preservação do meio ambiente.  

 

TRABALHO 

 Desenvolver projetos voltados para a área do trabalho e para a do empreendedorismo, indo além da questão 

econômica; 

 Estimular o aprendizado das questões do trabalho, sejam elas técnicas ou humanas, a partir de experiências 

práticas que promovam situações reais na área de atuação do estudante.  

 Possibilitar que os projetos de extensão identifiquem e promovam novas habilidades aos alunos.  
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