A DECLARAÇÃO TALLOIRES
Sobre os Papeis Cívicos e Responsabilidade Social do
Ensino Superior
Neste século de mudanças, pode-se perceber com otimismo que o acesso à educação
universitária tem aumentado, e que metade dos estudantes matriculados em instituições de
ensino superior vive em países de nações em desenvolvimento, e espera-se que o número de
estudantes pelo mundo dobre entre 2000 e 2025. O potencial para a participação social por
estudantes novos ou não, agora e nos anos que se seguem, é massivo. A extensão a que este
potencial pode chegar depende das universidades ao redor do globo, mobilizando estudantes,
docentes, funcionários, e cidadãos em programas de benefícios mútuos.
The Talloires Network dedica-se a fortalecer o papel cívico e a responsabilidade social de
nossas instituições. Empenhamo-nos em promover valores humanos comuns e universais.
Persuadimos cem milhões de estudantes universitários, e outros muitos milhões de docentes,
funcionários, graduados e membros de corpos governamentais ao redor do mundo a se
juntarem a nós em iniciativas como esta.
Nós acreditamos que instituições de ensino superior existem para servir e fortalecer a
sociedade à qual fazem parte. Através do conhecimento, valores e do compromisso dos
docentes, funcionários e estudantes, nossas instituições criam capital social, preparam
estudantes para contribuir positivamente em comunidades locais, nacionais e globais. As
universidades têm a responsabilidade de promover entre seu corpo docente, alunos e
funcionários o senso de responsabilidade social e um compromisso com o bem social, o qual,
acreditamos, é a base para o sucesso de uma sociedade democrática e justa.
Algumas de nossas universidade e faculdades são mais velhas do que as próprias nações em que
estão localizadas; outras são jovens e emergentes; mas todas carregam a obrigação especial de
contribuir para o bem público, através da educação de estudantes, expandindo o acesso à
educação, e da criação e aplicação precisa de novos conhecimentos. Nossas instituições
reconhecem que não existimos isolados da sociedade, nem das comunidades em que estamos
inseridos. Ao contrário, carregamos a obrigação única de ouvir, entender e contribuir para a
transformação social e o desenvolvimento. O ensino superior deve se estender para o bem da
sociedade e abraçar comunidades próximas ou distantes. Com esta ação, promovemos nossas
missões de ensinar, pesquisar e prestar serviços.
A universidade deve usar o processo de educação e pesquisa para responder às, servir e
fortalecer suas comunidades para a cidadania local e global. A universidade tem a
responsabilidade de participar efetivamente do processo democrático e dar voz aos menos
privilegiados. Nossas instituições devem lutar para construir uma cultura de reflexão e ação

por meio de docentes, funcionários e alunos que estará presente em qualquer aprendizado e
pesquisa.
Portanto, nossos esforços estão voltados para:
Expandir o engajamento cívico e programas de responsabilidade social de uma forma
ética, através do ensino, pesquisa e serviço público.
Embutir responsabilidade social através do exemplo pessoal e de políticas e práticas de
nossas instituições de ensino superior.
Criar estruturas institucionais para o encorajamento, recompensa e reconhecimento da
boa prática em serviço social por estudantes, docentes, funcionários e parceiros da
comunidade.
Assegurar que os padrões de excelência, debate crítico, pesquisa escolar e critérios de
observação sejam aplicados tão rigorosamente ao engajamento comunitário quanto o
são para outras formas de empenho universitário.
Promover parcerias entre universidades e comunidades para aumentar as oportunidades
econômicas, fortalecer indivíduos e grupos, aumentar a compreensão mutua e
consolidar a relevância, alcance e resposta da educação universitária e pesquisa.
Levantar a conscientização entre governo, negócios, mídia, caridade, ONGs e
organismos internacionais sobre a contribuição do ensino superior para o avanço social
e bem estar. Especificamente, estabelecer parceiros com o governo e fortalecer políticas
que suportem os esforços de responsabilidade social e cívica do ensino superior.
Estabelecer parcerias com escolas primárias e secundárias, e outras instituições de
ensino, de maneira que a educação do cidadão ativo se torne parte integral do
aprendizado em todos os níveis da sociedade e estágios da vida.
Documentar e disseminar exemplos de trabalho universitário que beneficie
comunidades e a vida de seus membros.
Suportar e encorajar associações acadêmicas internacionais, regionais e nacionais, em
seus esforços de fortalecer o engajamento civil universitário e criar reconhecimento
escolar de serviço e ação em ensino e pesquisa.
Divulgar assuntos de importância civil em nossas comunidades.
Estabelecer um comitê com propósitos e redes internacionais de instituições de ensino
superior para informar e manter todos os esforços para executar esta Declaração.
Nós nos comprometemos com o compromisso civil de nossas instituições e para este fim
estabelecemos a Talloires Network, com um espaço eletrônico aberto para a troca de idéias e
interpretação e para dar suporte a ações coletivas.
Convidamos outros a fazer parte desta Declaração e colaborar com nosso trabalho cívico.

