CARTA DE BELÉM

Nos dias 23 e 24 de junho de 2010 foi realizado o II Fórum de Reitores
das Instituições Federais de Ensino Superior da Região Norte, no auditório da
Universidade Federal do Pará, na cidade de Belém. O evento contou com a
presença dos Reitores de todas as Universidades Federais de Ensino Superior
e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Pró-reitores de
Pesquisa Extensão e Coordenadores dos Núcleos de Inovação Tecnológica.
Ratifica-se que este Fórum, de caráter permanente, tem por objetivo
demonstrar, primeiramente, o grau de organização e de união dos seus
membros como locus que garanta a discussão, interlocução e a condução
coletiva das questões de interesse das instituições federais de ensino da região
Norte do país. Outrossim, destaca-se o compromisso de se pensar esta
estratégia coletiva, de caráter não endógeno do Fórum, em parceria com outras
instituições regionais, resgatando avanços já obtidos e ampliando o
envolvimento dos atores regionais.Imbuídos deste sentimento é que os
participantes do I Fórum elegeram para este evento as discussões focadas na
temática EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.
A condução do II Fórum oportunizou as apresentações institucionais,
com diagnósticos abordando a situação atual da extensão e da inovação,
perspectivas de cooperações regionais e possibilidades futuras de ação. Após
este momento foi discutida detalhadamente a construção de estratégias
coletivas em defesa dos interesses regionais, muitos deles históricos. Esta
visão panorâmica e niveladora do tema permitiu a identificação de
potencialidades e fragilidades existentes, as quais embasaram a proposição de
vários encaminhamentos.
O conjunto de proposições apresentadas no II Fórum estão direcionadas
para:
1 – Institucionalizar as ações de extensão com fortalecimento político e
reconhecimento no âmbito institucional, com a devida destinação de recursos
no orçamento próprio das Universidades e dos Institutos Federais;
2 – Apresentar reivindicação juntos aos órgãos de fomento de recursos
específicos para o desenvolvimento de ações de extensão nos institutos e nas
universidades, por meio de editais direcionados para superação das

assimetrias existentes que contemplem prioritariamente as necessidades da
região Norte e leve em conta o “custo Amazônia”;
3 – Programar e implementar atividades de intercâmbio de práticas exitosas e
inovadoras de extensão;
4 - Desenvolver ações concretas em direção à formação de recursos humanos:
estabelecimento de percentuais de doutores, a serem atingidos em todas as
instituições da região Norte;
5 - Compartilhar entre as instituições os processos de capacitação e formação
de quadros para inovação tecnológica;
6 - Estruturar no âmbito das instituições pertencentes ao Fórum órgãos
gestores de inovação tecnológica;
7 – Articular, em parceria, as competências regionais, para formação de
projetos estruturantes para obtenção de recursos integrando Institutos Federais
e Universidades (realizar questões junto á comissão da Amazônia);
8 – Reconhecer a extensão como ação relevante dentre as práticas
profissionais, de modo a tê-la como referência em currículo (no Lattes, p. ex.) e
em concursos públicos;
9 – Fomentar no âmbito institucional a discussão sobre a cultura de extensão
em sua articulação indissociável com pesquisa, ensino e inovação;
10 – Ampliar o quantitativo de Tecnico-administrativos em Educação
capacitados para o desenvolvimento de atividades nas IFES _ com destaque
para os NITs;
11 – Elaboração de portfólio do fórum para difundir os debates e experiências;
12 – Estruturar proposta de captação de recursos junto às agências de fomento
para a implementação de um programa de mobilidade estudantil e de servidor
na região;
13 - Rever a pactuação da região Norte com a Comissão da Amazônia.

Os encaminhamentos propostos servirão para direcionar, promover,
acompanhar e ampliar os esforços em favor da organização e da união das
instituições que compõem o Fórum dos Reitores Norte, bem como contribuir
para a busca de apoio junto aos órgãos fomentadores, alem de fortalecer as
articulações interinstitucionais para enfrentar as condições que se apresentam.

Deste modo, o Fórum dos Reitores da Região Norte reafirma junto aos
diferentes segmentos da sociedade a posição de avançar em prol da
cooperação para o desenvolvimento científico e tecnológico inovador, a partir
das soluções tecnológicas resultantes das atividades de ensino, pesquisa e
extensão na condição de indutor do debate e na atuação competente e
coerente para captação de oportunidades junto às instâncias decisórias das
políticas nacionais.

Manaus, 24 de junho de 2010.

