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CARTA DE CURITIBA

Os participantes do Seminário Internacional de Políticas e Gestão da
Educação Superior, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e realizado pelo
Núcleo de Estudos Avançados em Política e Gestão da Educação Superior,
com o apoio da Fundação Araucária e do Instituto Latinoamericano de Educa-
ção para o Desenvolvimento (ILAEDES), reunidos em Curitiba, na PUCPR no
período de 12 a 14 de junho de 2002, tendo em vista o conteúdo das reflexões
efetuadas e preocupados com o presente e o futuro da Universidade, vêm
reafirmar:

• As universidades devem ser entendidas como instituições de cará-
ter público, fundadas nos princípios de pertinência, autonomia,
democracia, relevância científica e cultural, responsabilidade e jus-
tiça sociais, independentemente de suas fontes de financiamento.

• A educação é um direito humano fundamental, necessário à cons-
trução do projeto de democracia e de convivência solidária das
nações e, portanto, não pode se reduzir a um serviço a ser regula-
mentado pela Organização Mundial do Comércio (OMC) ou orga-
nismos similares.

• A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
• A articulação da graduação com a pós-graduação, como uma for-

ma efetiva de assegurar a qualidade acadêmica e garantir o desen-
volvimento da formação continuada de professores por meio da
pesquisa científica e da socialização do conhecimento.

• A importância do intercâmbio entre as instituições de ensino su-
perior nacionais e internacionais, em especial, as latino-america-
nas, como uma salutar maneira de avançar nas reflexões e estudos
sobre temas de interesse nacionais e regionais.

• A formulação de políticas públicas para a Educação Superior deve
ser submetida ao debate, inicialmente sob forma de consulta pú-
blica, garantindo na prática a participação dos agentes educacio-
nais na elaboração das prioridades para este nível de ensino.

Neste sentido recomendam que:
• Seja encaminhada pelo Núcleo de Estudos Avançados em Política

e Gestão da Educação Superior aos órgãos governamentais, às
universidades e demais instituições de ensino, aos representantes
dos poderes legislativo, executivo e judiciário, correspondência
que reafirme as posições defendidas e referendadas nesse semi-
nário.
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• Seja criada uma Rede de Investigação Latino-americana que possa
– através da investigação conjunta, da realização de eventos naci-
onais e internacionais, da interação “on-line” de pesquisadores da
área - constituir-se em um fórum permanente de reflexão sobre a
evolução da Educação Superior e que atue conjuntamente, tendo
duas bases: o Núcleo de Estudos Avançados em Políticas e Gestão
da Educação Superior da PUCPR e o ILAEDES.

• Os órgãos de financiamento de pesquisa e de desenvolvimento da
ciência e da tecnologia, estaduais, nacionais e internacionais, con-
templem com recursos necessários o desenvolvimento das ações
no âmbito das políticas e da gestão  da educação superior.

Curitiba, 14 de junho de 2002.


