I FORUM DE EXTENSÃO E CULTURA DA UENP
DIRETRIZES APROVADAS

DIRETRIZES DA EXTENSÃO:
1- Promover propostas de extensão universitária estruturada quanto à demanda, estratégia
de ação, formação de parceria e impacto social. Priorizar os programas e projetos de extensão
que promovam ações multidisciplinares, intercursos e multicampi.
2- Criar um programa de formação continuada em extensão visando a capacitar agentes
quanto a elaboração de propostas, considerando: o marco regulatório da extensão,
características dos editais e as realidades regionais;
3- Adotar processos avaliativos das ações de extensão a serem estabelecidos pelo MEC em
sintonia com o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão.
4- Implementação de um evento anual e itinerante no qual os envolvidos em programas de
extensão apresentarão resultados.
5- Promover esforços para criação e fortalecimento de núcleos de Extensão, nas diversas
áreas de atuação da UENP, como NEAT, Acessibilidade, Cultura, Direitos Sociais, Promoção à
Saúde e outros.
6- Considerar a participação dos agentes universitários na proposição e coordenação de
Projetos de Extensão.
7- Promover campanha de valorização da Extensão, por meio de seu marco regulatório e
resgate do perfil de professor universitário;
8- Organizar o trabalho da atual estrutura administrativa da extensão no sentido de dar
agilidade, integração entre os campi e desburocratização dos processos de cadastramento,
trâmite e controle das ações de extensão.
9- Utilizar a categoria “Eventos de Extensão” como mecanismo de integração, intervenção e
divulgação entre cursos da UENP; como forma de articular ações conjuntas de Extensão,
define-se o dia 19 de setembro como o dia da Extensão Universitária, em homenagem ao
educador Paulo Freire.

10- Criação de conselho de relação universidade-sociedade. Tal conselho tem a função de
estabelecer o vínculo entre a universidade e a sociedade e indicar as reais demandas regionais.
11- Sugerir estratégias pedagógicas nos PPP dos cursos de Graduação com foco na Extensão,
visando atender a meta de 10% da carga horária em extensão de forma gradual até 2015.
12- Criação do PIBEX – Programa Institucional de Bolsa Extensão Universitária, com recursos
orçamentários da própria UENP, para o atendimento adequado às demandas entre os campi,
tendo como meta a equiparação em termos de número de bolsas entre extensão, pesquisa e
ensino;
13- Criação do FUNDO PROEC a partir de receitas advindas das atividades de extensão, com
percentual definido em regulamentação específica, inclusive com a adequação dessa legislação
nos estatutos e regimentos dos diversos órgãos da universidade.

DIRETRIZES DA CULTURA:

14- Criação de curso de graduação em Artes - Bacharelado e Licenciatura, nos Centros de
Letras, Comunicação e Artes da UENP;
15- Instituir Centros de Cultura e Memória mantendo ambientes em todos os campi da UENP
que propiciem o desenvolvimento de manifestações artísticas, culturais e memorialísticas com
estrutura adequada, atendendo às necessidades de cada manifestação cultural;
16- Garantir a realização de encontros anuais para acompanhamento, avaliação e revisão das
práticas de implementação das diretrizes aprovadas no I Fórum de Extensão e Cultura da
UENP;
17- Democratização dos meios de produção e difusão artístico-culturais enquanto forma de
comunicação e diálogos interculturais, promovendo ações de sensibilização e compreensão da
Diversidade Cultural;
18- Estabelecer mecanismos de comunicação por meio de diferentes mídias que possibilitem
a integração entre todos os setores da UENP e comunidade, pautados por uma gestão
democrática;

19- Organização de agenda que contemple os eventos, programas, projetos culturais e
artísticos da UENP e região onde está inserida;
20- Fomentar ações já existentes e desenvolver programas de formação cultural e artística de
agentes que compartilhem seus saberes para a comunidade universitária e população em
geral;
21- Promover a integração entre os campi da UENP e a população em geral através de
eventos anuais e rotativos, com o intuito de expor as manifestações artísticas e culturais;
22- Criação, institucionalização e manutenção de companhias e grupos culturais e artísticos
da UENP; Patrimônio Histórico/Cultural e Memória;
23- Promover o debate e a análise das questões operacionais e teóricas que envolvam a
preservação, restauração e salvaguarda de bens do patrimônio histórico, cultural e ambiental.
Favorecer o tombamento de bens de valor histórico, ambiental, cultural, arqueológico,
etnográfico, paisagístico, arquivístico e bibliográfico, artístico ou arquitetônico, existentes na
região de abrangência da UENP;
24- Conscientizar a comunidade universitária e a população em geral no que se refere à
preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental, envolvendo a comunidade na
gestão desses, levando-a a se apropriar e a usufruir dos bens e valores que o constituem, fator
indispensável ao processo de preservação sustentável;
25- Resgatar a história e a memória da universidade em busca de sua identidade, criando
também um inventário dos egressos da instituição, estimulando seu intercambio com a
comunidade;
26- Criar núcleo permanente de discussão conceitual da cultura, que atue na articulação com
o ensino, a pesquisa e a extensão, promovendo o compromisso social da universidade pautado
pelos princípios de democracia, diversidade e transformação social;
27- Criar instrumentos normativos para incentivar a preservação da memória regional e local
e efetivar os mecanismos existentes, proporcionando a integração da população, através da
criação, produção e usufruto de bens memorialísticos;
28- Financiar o desenvolvimento da cultura e extensão na UENP, guardando os princípios,
ações e projetos, explícitos e decorrentes das diretrizes redigidas no I Fórum de Extensão e
Cultura da UENP.

