
 

 

1ª Reunião FORPROEX - SUL – 2015- Universidade Federal de Santa Maria 
 

Aos membros do Fórum de Pró-Reitores de Extensão da Região Sul 

Assunto: Carta de Curitiba - SEURS 2014  

 
 

O 32º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul – SEURS, foi realizado na 

Universidade Federal do Paraná – UFPR, em Curitiba-PR, no período de 10 a 12 de setembro 

de 2014. 

Com vistas ao Ensino e a Pesquisa, e os princípios da indissociabilidade, a interação e 

o diálogo com as organizações da sociedade e o fortalecimento do compromisso social da 

Universidade, o 32º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul – SEURS contemplou 

um espaço de discussão com as Fundações de Amparo à Pesquisa e Inovação - FAPs dos 

Estados da região sul. Das três Fundações convidadas, compareceram a Fundação de Amparo 

à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina e a Fundação Araucária representando o 

Paraná. 

Sabe-se que as Fundações de Amparo à Pesquisa e Inovação são agentes de apoio e 

fomento para o desenvolvimento da Ciência Tecnologia e Inovação nos Estados brasileiros. 

Nesse contexto a Extensão Universitária mereceu reflexão sobre o apoio e fomento das suas 

ações junto ao âmbito acadêmico e ações relativas aos programas de CT&I.  

Assim, considerando a reafirmação da defesa dos princípios e valores que norteiam o 

debate atual sobre a educação brasileira e a efetiva contribuição da Extensão Universitária 

para com o processo de desenvolvimento do país, foram discutidos desafios e perspectivas 

para a Extensão Universitária brasileira no contexto das Políticas de CT&I e seus 

desdobramentos. Observou-se, atenção especial para o Programa Nacional de Extensão 

Universitária – PROEXT em consonância aos pontos de relevância das Fundações de Amparo 

à Pesquisa e Inovação do Brasil como agentes executores destas Políticas. 

Consubstanciados pela relevância das discussões, criou-se então esse documento, 

denominado Carta de Curitiba, com intuito de registrar e apresentar os resultados mais 

significativos das discussões. Abaixo se relaciona as cinco diretrizes identificadas para o 

desenvolvimento de ações entre as Pró-Reitorias e as Fundações de Amparo à Pesquisa e 

Inovação:  



1. Reconhecimento da necessidade do estreitamento sobre o relacionamento entre a FAPs 

e as Pró-Reitorias de Extensão.  

2. Desenvolvimento de programas específicos para o extensionismo vinculados direta ou 

indiretamente a programas de pesquisa, inovação, recursos humanos e difusão, 

considerando que, a inovação é um conjunto de processos onde a extensão é 

apropriada.  

3. Implantação de programas de bolsas para extensionismo, como por exemplo o PIBEX, 

desenvolvido pela Fundação Araucária do Paraná. Por meio destas bolsas podem-se 

apoiar também programas de inovação e empreendedorismo.  

4. Desenvolvimento de editais com foco em tecnologia social, constatado um pilar 

essencial para a parceria com as FAPs. Orienta-se consultar a Secretária de Inclusão 

Social do MCTI. 

5. Estabelecimento de canais de diálogo aliado as FAPs com o CNPq, MCTI, com vistas 

à:  

 Apoiar o desenvolvimento de futuros editais para programas vinculados ao 

extensionismo; 

 Contribuir para a criação e manutenção dos Centros Vocacionais Tecnológicos, 

previstos como ações da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia (ENCT 2012-

2015) pelo MCTI; 

   Avaliar e apoiar os núcleos de extensão em desenvolvimento territorial, por meio de 

ações de Extensão e Pesquisa, no âmbito de programas Estaduais de Desenvolvimento 

Regional, Territorial Sustentável. 

 

Vale ressaltar que o ambiente criado na oportunidade do 32º SEURS proporcionou 

importante debate, aprendizagem, troca de experiências e conhecimentos sobre as premissas 

da Política Nacional de Extensão Universitária, e a integração das Pró–Reitorias de Extensão 

com as Fundações de Amparo à Pesquisa e Inovação. Finalmente, sugerem-se esforços 

institucionais, no sentido de apoiarem os pontos acima mencionados e encaminhar às 

instâncias pertinentes as questões apresentadas naquilo que lhes couber. 

 Curitiba, 12 setembro de 2014.  

 

Professor Edison da Rosa 

Pró-Reitor de Extensão - UFSC 

Coordenador Regional Sul FORPROEX 


