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Resumo: O programa DiverCidades é uma iniciativa da Diretoria de
cultura da PROEX-UFT, no sentido de contribuir com as diversas formas
de expressões que convivem no estado do Tocantins de uma maneira geral,
e nas cidades onde a Universidade Federal do Tocantins atua, de uma
maneira mais específica. O programa surge embasado nos princípios do
desenvolvimento sustentável e de equitativo de acordo com a Convenção
sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais,
criada em paris na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas
para a educação, a Ciência e a Cultura, em outubro de 2005. Tais princípios
nos orientam à compreensão da diversidade cultural tocantinense como
riqueza pertencente às populações residentes no Estado e suas gerações
futuras, assim como, a inter-relação existente com culturas globais e
nacionais que garantem a valorização, proteção e manutenção da própria
diversidade e cultural além do entendimento mútuo para a convivência
pacífica, no fomento de um ambiente democrático, tolerante e de justiça
social.
A Universidade federal do Tocantins, de acordo com o desenvolvimento de
suas ações afirmativas, possui intercâmbio com países africanos de língua
portuguesa, cotas para o ingresso de alunos indígenas, além de forte
presença de alunos afro-descendentes em seu quadro discente. Mais do que
isso, o Tocantins e a UFT recebem pessoas oriundas de todos os cantos da
nação que chegam ao estado em busca de melhores oportunidades e/ou
qualidade de vida. Este programa é, portanto, uma via de sistematização
das muitas demandas de projetos culturais que surgem no âmbito da
universidade e fora dela, na tentativa de consolidar uma rede de interação
abrangente que aproxime comunidades e universidade. Trata-se assim de
um programa de gestão da política cultural universitária da UF, que
pretende abraçar o desafio de proteção e promoção da diversidade das
expressões do estado do Tocantins, em consonância com a política cultural
nacional que vem sendo desenvolvida pelo ministério da Cultura.
A idéia é potencializar e integrar as ações culturais nas cidades onde a UFT
já atua, seja através da presença afetiva – os campi- seja através da
presença extensionista – locais nos quais a UFT tem projetos permanentes
e/ou sazonais; além do estreitamento dos laços de parceria com entidades

comunitárias, Ongs, outras universidades e órgãos governamentais
nacionais e internacionais. A princípio, a atuação do programa já abarca
oito cidades tocantinenses, a saber: Miracema, em Porto Nacional,
Tocantinópolis, Araguaína, Arraias, Palmas, Gurupi e Natividade. Este
estreitamento de laços se dará através da formação de uma rede de
utilização das TICs ( Tecnologias de Informação e Comunicação) tendo
como ponto de partida o site da UFT, com organização presencial e não
presencial da Diretoria de Cultura e de seu Grupo de Trabalho - o GT de
Cultura, com as parcerias que venha a conquistar; através de vídeoconferência e encontros presenciais sazonais e das ferramentas interativas
informacionais disponibilizadas no portal do Programa.

