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APRESENTAÇÃO 

 

 “A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino 

e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 

universidade e a sociedade” (Plano Nacional de Extensão/ MEC). 

A gestão da PROEX, para trabalhar o Plano de Ação da Universidade Estadual do 

Ceará - Gestão 2012/2016, aprovado pelo Governo Estadual, estabeleceu diretrizes e 

conceitos essenciais para a afirmação da extensão como uma atividade fundamental à vida 

acadêmica, intrinsecamente ligada ao ensino e à pesquisa, alcançar à coletividade e envolver 

instituições públicas ou privadas, em planos específicos.  

A ação extensionista possibilita o cumprimento da missão de responsabilidade social 

e, ao mesmo tempo, propicia à comunidade acadêmica a oportunidade de elaboração da práxis 

a partir da realidade social, contribuindo significativamente para a transformação da 

sociedade. 

 Pensar a extensão universitária na UECE e no contexto de uma necessária 

redefinição do papel da universidade pública implica, dentre outros aspectos, que os interesses 

sociais sejam articulados, prioritariamente, com os grupos sociais que não tiveram acesso ao 

conhecimento técnico e especializado a seu serviço.  

Significa dialogar criticamente com as comunidades, valorizando seus saberes e 

incorporando seus desafios e demandas a processos de produção de conhecimento e de 

intervenção socialmente referenciados, a fim de garantir o acesso das populações, 

principalmente as excluídas, a bens culturais, científicos, econômicos, artísticos e 

tecnológicos. A própria logomarca da PROEX tem uma simbologia que foi pensada para 

inspirar o acolhimento, o abraço aos anseios da coletividade interna e externa da 

Universidade, a reciprocidade, as perspectivas de amplitude de suas ações, e, em síntese, a 

esperança, contribuindo para a construção de um mundo melhor. 

Com base nesses pressupostos, busca-se desenvolver ações extensionistas na UECE, 

enquanto processos que articulam, de forma indissociável com o ensino e a pesquisa e 

viabilizam a relação transformadora entre Universidade e Sociedade.  

A Extensão objetiva fomentar debates e contribuições para o aperfeiçoamento da 

prática extensionista e para a sedimentação de uma política de extensão universitária na 

UECE capaz de responder às reais demandas da comunidade acadêmica, do Estado e da 

sociedade em geral. 

Profa Dra Lucia Helena Fonseca Grangeiro 

Pró-Reitora de Extensão 
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1- OBJETIVO DA PROEX: 

 

Planejar, coordenar e avaliar a execução das atividades de Extensão, de acordo com o 

Regimento Geral da Universidade, com o Plano Nacional de Extensão e o Plano de Gestão 

2012-2016 da Universidade, reafirmando a extensão universitária como processo acadêmico 

definido e efetivado em função das exigências da realidade, indispensável na formação do 

aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade. 

 

2- PRINCÍPIOS NORTEADORES  

- Afirmação da extensão como uma prática fundamental à vida acadêmica buscando interligar 

a Universidade – nas suas atividades de ensino e de pesquisa – com as demandas da 

população, envolvendo instituições públicas ou privadas em planos específicos. 

 -Concepção da ação extensionista como missão de responsabilidade social e, ao mesmo 

tempo, uma prática social que deve (re)constuir o conhecimento a partir da realidade social, 

envolvendo, além dos universitários, atores e públicos, com culturas, interesses e níveis de 

educação diferenciados, na busca de contribuir significativamente para a transformação da 

sociedade. 

 -Pensar a extensão universitária no contexto de uma necessária redefinição do papel da 

universidade pública que implica, dentre outros aspectos, que os interesses sociais sejam 

articulados, prioritariamente, com os grupos sociais que não tiveram acesso ao conhecimento 

técnico e especializado a seu serviço.  

 - Dialogar criticamente com as comunidades, valorizando seus saberes e incorporando seus 

desafios e demandas a processos de produção de conhecimento e de intervenção socialmente 

referenciados, a fim de garantir o acesso das populações, principalmente as excluídas, a bens 

culturais, científicos, econômicos, artísticos e tecnológicos.  

 

3- NÍVEIS DE ATUAÇÃO 

 

INTERNO - integração das funções ensino e pesquisa, constituindo-se no momento 

empírico dessas: é através das atividades de extensão que o ensino se exercita e que a 

pesquisa alcança materialidade. 

EXTERNO - instrumento de interface entre a comunidade acadêmica e a sociedade. 
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4- FILOSOFIA 

A PROEX tem como filosofia de atuação o olhar e a interação prioritariamente com  a escola 

pública e  o entorno das unidades administrativas e acadêmicas da UECE da capital ( Itapery e 

Bairro de  Fátima), do interior do Estado do Ceará (Crateús, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro, 

Quixadá, Tauá ) e as unidades experimentais de extensão, formação e de pesquisa ( Pacoti e 

Fazenda Guaiuba), o abraço à coletividade e o cuidado com o Meio Ambiente em todas as 

suas dimensões.  e estabelecer diálogo e canalização com as  demandas sociais.  

 

5- ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS DA PROEX: 

 Assessoramento à Reitoria nas questões relacionadas à extensão. 

 Articular as ações extensionistas da UECE com as macro-políticas dos governos 

federais, estaduais e municipais das áreas de abrangência dos campi da UECE.  

 Criar núcleos de diálogo e canalização com as demandas sociais. 

 Criar balcão de apoio para captação de recursos, elaboração e gestão financeira de 

projetos de extensão. 

  Implementação de uma filosofia de trabalho integrada com as demais pró-reitorias, 

unidades administrativas e acadêmicas, da capital e do interior, sintonizada com as 

diretrizes e objetivos do Plano de Gestão da UECE 2012-2016. 

 Implantação de atividades extensionistas tendo como finalidade precípua a 

interlocução com os Movimentos Sociais ligados a direitos humanos, cidadania e 

inclusão social em articulação com as Unidades Acadêmicas da capital e do interior 

do Estado. 

 Criação e implantação de espaços de socialização das ações extensionistas e de uma 

política de divulgação e circulação dos produtos da Extensão. 

 Criação de um banco de dados relativo às demandas da comunidade. 

 Ampliação criteriosa da participação da UECE nas respostas a editais públicos, 

visando atender às diferentes demandas sociais e garantir a sustentabilidade da 

política de extensão, sem perder de vista os objetivos e princípios orientadores da 

instituição. 

 Participação no Fórum Permanente de Planejamento e Gestão – FPPG, contribuindo 

para afirmar e fortalecer uma prática intersetorial efetiva e eficaz ma UECE. 

 Participação no Fórum de Pró-reitores de Extensão (FORPROEX) e na Rede 

Nacional de Extensão (RENEX), contribuindo para fortalecê-los e difundindo o 

trabalho desenvolvido na UECE. 
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 Captação de Parcerias e prospecção de oportunidades de contribuição técnica e 

financeira em organismos locais, nacionais e internacionais, fomentando entre os 

membros da comunidade universitária a formulação de projetos prioritários 

integrados aos eixos temáticos de atuação da PROEX. 

 Veiculação da informação sobre oportunidades de ações de extensão, realização de 

cursos e eventos culturais – locais nacionais e internacionais -, bem como sobre as 

atividades desenvolvidas pela PROEX. 

 Criação de condições para a produção artístico-cultural no interior da universidade e 

em parceria com a sociedade, estimulando a descoberta de talentos e divulgando essa 

produção. 

 Participação e Realização de Eventos Extensionistas envolvendo a comunidade 

universitária, da capital e do interior, além de grupos e organizações da sociedade 

cearense. 

  Expandir as parcerias para estágio extra-curricular e atividades complementares dos 

graduandos. 

 Planejar e implantar adequação dos campi da UECE às exigências 

de  sustentabilidade ecológica (área de proteção ambiental do Itaperi, coleta seletiva 

de lixo, uso de energias alternativas etc). 

 Articular o Plano de Desenvolvimento Institucional com as macro-políticas dos 

governos federais, estaduais e municipais das áreas de abrangência dos campi da 

UECE. 

 Potencializar e viabilizar, científica, tecnológica e academicamente, o papel da UECE 

como agente transformador social. 

 Definir uma política de integração de cada campus da UECE com seus contextos de 

localização, para projetos de extensão. 

 Integrar as unidades da UECE nas dimensões financeira, administrativa e acadêmica. 

 Interiorizar a extensão tecnológica para micro e pequenas empresas urbanas e rurais. 

 

6 - ESTRUTURA  

A estrutura das atividades da Pró-Reitoria de Extensão compreende os referenciais abaixo 

discriminados, que por natureza, estão intimamente  relacionados: 

 Programas, Projetos e Eventos Extensionistas: tem como função apoiar, orientar e 

assessorar as direções e os professores das unidades na elaboração e execução dos 

programas, projetos, cursos e eventos de extensão. 
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 Assuntos Comunitários: tem por objetivo promover programas de extensão e 

articular convênios com outras instituições, prefeituras, empresas, órgãos 

governamentais e não governamentais em assuntos de interesse da universidade e da 

comunidade. 

 Comitê Interinstitucional e Comunitário - Estabelecer canais de diálogo com 

instituições e os movimentos sociais com o objetivo de expressar as demandas 

institucionais e da comunidade para orientar a promoção de programas de extensão e 

articular parcerias e convênios com instituições (prefeituras, empresas, órgãos 

governamentais e não governamentais). 

  Câmara de Extensão com representação dos Campi da Capital e Interior, destinada a 

analisar e aprovar os projetos de extensão elaborados pelos professores e alunos, pelas 

unidades acadêmicas ou institutos.  

 

 7- ÁREAS PRIORITÁRIAS: Educação, Saúde, Meio Ambiente, Cultura e Arte, Tecnologia 

da Informação e Diversidade. 

 

 8- MODALIDADES DE PROGRAMAS E PROJETOS (Ação / Atividade) 

 

A PROEX em articulação com as Unidades Acadêmicas da capital e do interior do 

Estado estimula e incentiva a interlocução com Instituições públicas e privadas e movimentos 

sociais ligados a direitos humanos, cidadania e inclusão social com vistas a implantação de 

ações/atividades extensionistas, tais como: 

 Programas e Projetos de Extensão, Cursos de Extensão, Eventos, Prestação de 

Serviços Institucionais, Produção e Publicação e outros como apresentações artísticas e 

culturais, exposições, feiras, mostras, semanas de estudos, etc. 

A extensão atua no sentido de realimentação do processo ensino/aprendizagem, bem 

como de estimular o desenvolvimento da pesquisa e o intercâmbio e mobilidade de discentes 

e docentes em níveis regional, nacional e internacional. A articulação e a proximidade com a 

cooperação internacional constituem fatores fundamentais para incrementar a realização de 

eventos de grande porte e a mobilidade acadêmica, especialmente nas atividades de extensão 

e imersão linguística e cultural. 

A extensão universitária, de acordo com o Regimento da UECE SEÇÃO IV Art. 63 

perpassa cursos e grupos de pesquisa, e em articulação com seus respectivos programas, 

projetos e eventos busca alcançar a coletividade e envolver instituições públicas ou privadas, 

no cumprimento de planos específicos. 
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Trata-se então de uma atividade acadêmica capaz de imprimir um novo rumo à 

universidade e de contribuir significativamente para a transformação da sociedade. Pensar a 

extensão universitária na UECE e no contexto de uma necessária redefinição do papel da 

universidade pública implica, dentre outros aspectos, que os interesses sociais sejam 

articulados, prioritariamente, com os grupos sociais que não têm poder para colocar o 

conhecimento técnico e especializado a seu serviço.  

Significa dialogar criticamente com as comunidades, valorizando seus saberes e 

incorporando seus problemas e demandas a processos de produção de conhecimento e de 

intervenção socialmente referenciados, a fim de garantir o acesso das populações, 

principalmente das excluídas, a bens culturais, científicos, econômicos, artísticos e 

tecnológicos. 

Com base nestes pressupostos, busca-se desenvolver as ações extensionistas da 

Universidade enquanto processos educativos, culturais e científicos que articulam, de forma 

indissociável, o ensino e a pesquisa e viabilizam a relação transformadora entre Universidade 

e Sociedade. 

 A ação extensionista possibilita assegurar o cumprimento da missão de 

responsabilidade social e, ao mesmo tempo, propiciar à comunidade acadêmica a 

oportunidade de elaboração da práxis a partir da realidade social. 

São utilizadas distintas modalidades de ações extensionistas na UECE, assim definidas: 

PROGRAMA - abrange o universo de ações extensionistas similares que são 

agrupadas sob um mesmo título, caracterizando-s e por serem mais abrangentes e reunirem 

projetos com o mesmo objetivo. 

 

 

PROJETOS DE EXTENSÃO - são caracterizados por um conjunto de atividades 

sistemáticas e bem definidas, organizado s em uma sequência clara e lógica, contendo 

objetivos concretos, específicos e operacionais O projeto se refere sempre à produção de 

determinado bem ou serviço. 

 

CURSOS - Conjunto de ações pedagógicas, de caráter teórico e/ou prático, ofertados 

nas modalidades presenciais ou à distância, com carga horária e processo de avaliação formal. 

(inclui: oficina, workshop, laboratório e treinamentos).  

 

EVENTOS - são ações que envolvem organização, promoção ou atuação, 

implicando em apresentação pública, livre ou para clientela definida, objetivando a difusão do 

conhecimento, envolvendo sempre parcerias. Os principais tipos de eventos desenvolvidos 
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abrangem congressos, conferências, Seminários, Palestras, Oficinas, Simpósios, Jornadas, 

dentre outros. 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS - refere-se à realização de 

trabalho nos próprios Campi da UECE, em hospitais, clínicas, laboratórios, ambulatórios, 

hospitais veterinários, de cidadania, na orientação e acesso à documentação, de forma 

sistemática ou a partir de campanhas. 

 

Incluem-se também nesta modalidade os serviços prestados sob forma de consultoria 

e assessoria oferecidas ou contratadas por terceiros ou desenvolvidos, em parceria, com 

organizações governamentais ou não governamentais. 

PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO - essa modalidade reporta-se à elaboração de 

produtos acadêmicos que instrumentalizam ou que são resultantes das ações de ensino, 

pesquisa e extensão, tais como cartilhas, boletins informativos, vídeos, filmes, softwares, 

CD´s, dentre outros. 

 

OUTROS - são aqui consideradas aquelas atividades que não se adéquam às 

anteriormente citadas, dentre as quais se destacam: concertos, apresentações artísticas e 

culturais, conclave, espetáculo, exibição pública, exposições, feiras, mostras, recitais, reunião, 

semanas de estudos. 

 
 
 
9 - AÇÕES RELEVANTES  

Para realizar o trabalho de Extensão é fundamental a articulação da PROEX com as Unidades 

Acadêmicas da capital e do interior do Estado, promovendo estímulo e incentivo à 

comunidade acadêmica para a interlocução com Instituições públicas e privadas e 

movimentos sociais com vistas a implantação de ações/atividade e projetos extensionistas.   

A Resolução/PAD 679/ do CONSELHO SUPERIOR- CONSU da UECE disciplinou a 

atuação docente reconhecendo a Extensão como atividade complementar curricular, 

contribuiu decisivamente para o incentivo e consequentemente o fortalecimento das atividades 

de extensão e,  conseqüente, para a  ampliação da participação dos professores em projetos 

envolvendo os alunos, contribuindo para a sua formação acadêmico-profissional, num 

processo de interação entre a Universidade e a Sociedade.  

Uma constatação dessa assertiva é a gradativa expansão de projetos de extensão, envolvendo 

professores, alunos e funcionários, conforme quadro abaixo: 
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Projetos de Extensão:      

2012- 33 projetos/ 90 bolsistas de extensão 

2013- 56 projetos/ 100 bolsistas de extensão e 285 voluntários de projetos 

2014- 104 projetos / 325 bolsistas de extensão assim distribuídos: 

                       -70 projetos com 200 bolsistas da PROEX e 34 com bolsistas voluntários 

                      - Iniciação Artística (8 modalidades) – 60 bolsistas 

                      - Orquestra – 65 bolsistas 

Por ocasião da Semana Universitária de 2013, foi lançado o Programa UECE SOLIDÁRIA 

que mobilizou           166 voluntários.                        

 

10 - ESTÁGIOS - curricular, extracurricular e atividades complementares dos 

graduandos Regulamentação do Estágio - O Estágio Curricular (Obrigatório) e 

Extracurricular (Não-Obrigatório) na UECE/PROEX avançou decisivamente na sua 

normatização. 

Implantação do Programa de Bolsas de Extensão - o Programa criado em 2011, com recursos 

próprios da UECE, tem por objetivo apoiar, por meio da concessão de bolsas de extensão, o 

desenvolvimento de programas e/ou projetos de Extensão de forma a oportunizar a 

participação de alunos, regularmente matriculados nos cursos de graduação da UECE, 

contribuindo para a sua formação acadêmico-profissional, num processo de interação entre a 

Universidade e a Sociedade. Constata-se um gradativo interesse por parte dos coordenadores e 

alunos em apresentarem projetos, demonstrando um aumento de interesse e receptividade às 

atividades de extensão universitária. Em 2012 foram beneficiados 90 alunos através de 33 

projetos aprovados 

O Estágio é uma oportunidade estabelecida através da cooperação mútua entre a UECE e 

Empresas/Instituições no sentido de propiciar ao aluno/estagiário aprofundar conhecimentos e 

desenvolver habilidades significativas para a formação a um só tempo, teórico e prático, que 

possibilita à UECE mais um caminho para obtenção de subsídios necessários à permanente 

atualização das ações extensionistas. Por outro lado, oportuniza às empresas mais um canal de 

informação indispensável à sua constante aproximação com as fontes do conhecimento 

técnico, científico e cultural. 

 A adoção de procedimentos pela PROEX com o objetivo de formular parcerias com 

instituições públicas e privadas, e assim, colaborar com os estudantes no acesso a ofertas de 

estágio oferecidas pelas empresas, possibilita uma maior integração universidade-empresa e o 

cumprimento do papel da Universidade de prover acesso do aluno a oportunidades de estágio 

com qualidade, impactando positivamente na sua formação.  
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Como resultado em 2013, foram encaminhados pelo balcão de estágio da Pró-Reitoria 

de Extensão para o Estágio Curricular Não-Obrigatório 860 alunos da UECE dos quais, 613 

tiveram sua primeira experiência de estágio e 247 tiveram seus contratos renovados. A 

PROEX conta atualmente com 49 agências de integração como parceiros para 

encaminhamentos de estágios, bem como 412 empresas das quais 15 possuem convênio com a 

Universidade por período indeterminado. 

 

A tabela a seguir mostra o resultado dessas articulações:  

Parcerias – empresas privadas  329 

Parcerias – instituições públicas    55 

Parcerias – organizações sociais    28 

Total  412 
 

 

 SEGMENTOS                                      2012                     2013                    2014 

 Agencias de Integração-                        31                          31                       49 

 Empresas                                                78                         329                     412  

Termos de Compromissos e Aditivos:   860                         511                    508 

Alunos                                                  1077                       1412              1130                   

 

11 - PROSPECÇÃO E INCORPORAÇÃO DE PARCEIROS às ações de Extensão – A 

articulação com parceiros constitui uma marca presente da PROEX, a partir da prospecção de 

importantes instituições que se aliaram à Universidade e contribuem para a consecução de 

significativas ações, com o apoio a programas e projetos desenvolvidos junto a variados 

públicos. Essa tem sido uma prática que vem se ampliando e conseguindo bons resultados.  

A listagem das instituições parceiras mostra o nível atual de articulação da UECE/PROEX: 

1- Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO –   

      Protocolo de Intenções: UECE /SEDUC / UCB – Programa Geração da Paz 

2 -  Gaia Education – Pós-Graduação/Extensão – Curso em Educação e Permacultura 

3- Secretaria dos Direitos Humanos /PR 

4- Ministerio da Educação – MEC-  Projetos FORPROEXT 

5  - Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF  

6 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH-CE- 

7 -Instituto de Desenvolvimento Humano, Profissional e Ambiental /IDHEA   

8 - Universidade de Brasília – UNB - 

9 - Universidade Católica de Brasília- UCB 
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10 - Universidade de Fortaleza- UNIFOR  

11- Universidade Aberta do Nordeste - Publicação 

12 - Universidade Biocêntrica - Formação 

13 - Comitê dos Direitos Humanos /Gabinete do Governador – Cultura de Paz 

14 - Defensoria Pública do Estado -  

15 -- Associação Cearense dos Magistrados- 

16 -- Ministério Público do Ceará (MPC)- 

17- Associação Cearense do MP- 

 18 -Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude –Ministério Público 

19 -- Secretaria da Educação Básica do Ceará- SEDUC  

20 -Conselho de Políticas Públicas para o Meio Ambiente – CONPAM 

21- Secretaria de Justiça 

22 -SEMACE  

23 -SEUMA- Secretaria do Meio Ambiente 

24 -- COELCE 

25 -- Banco do Nordeste do Brasil- BNB 

26 -- Centro de Desenvolvimento Humano –CDH 

27 -- Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim- MSMC 

28 – Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão -FUNCEPE 

29- Fundação Odebrecht (IA ) 

30 - Fundação Demócrito Rocha 

31 -- Fundação Deusmar Queirós  

32 - Associação Cearense de Orquidófilos – ACEO 

33 - Instituto Aliança 

34 - Instituto Arte e Educação – São Paulo 

35 - Instituto Nordeste e Cidadania -INEC- 

36 -Instituto OLHAR 

37 - Instituto Portal Messejana – IPM 

38 - Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT 

39 -Instituto Irmã Giuliana Galli 

40- Policlínica Nascente 

41 - Instituto Camargo Correia 

42 -Instituto  Walmart 

43 -Instituto Maria da Penha 

44 -Movimento Saúde Mental Comunitária (MSMC)  

45 - Serviço de  Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 
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46 - Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE  

34- Dell Computadores  

47 - 49 Agentes de Integração 

48 - 412 Empresas que recebem estagiários da UECE 

49 - Prefeituras Municipais (diversificados projetos) 

50 - Org. não governamentais: - GIA e outras 

           

 

Vale registrar os relevantes serviços de parcerias que se destacam: 

-- PARCERIA DA UECE COM A UNESCO E A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 

ESTADO- SEDUC - PROGRAMA GERAÇÃO DA PAZ 

 Por ocasião da Conferência Internacional sobre os Sete Saberes, promovida pela 

UNESCO e realizada pela UECE e Universidade Católica de Brasília-UCB, em setembro de 

2010, a Secretaria da Educação do Ceará – SEDUC e Universidade Estadual do Ceará - 

UECE assumiram publicamente o Programa Geração da Paz que surgiu, a partir da assinatura 

de um Protocolo de Intenções entre a UNESCO, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará 

e a Universidade Estadual do Ceará. 

Uma iniciativa da SEDUC foi a promoção do CURSO - “DIREITOS HUMANOS E 

GERAÇÃO DA PAZ”, na modalidade a distância, cujas  edição e publicação ficaram a cargo 

da Universidade Aberta do Nordeste e Fundação Demócrito Rocha e a coordenação da 

produção acadêmica, sob a responsabilidade da PROEX. O Curso teve 67.319 inscritos, sendo 

65.292 no Ceara, dos quais 32.756 foram das 21 CREDES da SEDUC e 2.027 em 26 Estados 

do Brasil. O detalhamento das inscrições encontra-se no anexo 02 (pg. 23) Dos inscritos que 

se submeteram a avaliação 30.966 obtiveram sucesso e foram certificados pela PROEX.  A 

tabela com os dados estatísticos com o Nº de inscritos no BRASIL por Estado encontra-se no 

ANEXO  01. A seguir, alguns dados globais sobre o Curso: - CURSO DIREITOS 

HUMANOS E GERAÇÃO DA PAZ.  

INSCRITOS: 67.319             Oriundos das CREDES/SEDUC: 32.756  

 FIZERAM PROVA: 34.604                     APROVADOS: 30.966 

O Programa Geração da Paz tem entre seus objetivos mobilizar a sociedade para o 

compromisso de promover ações educativas e sociais voltadas para a valorização da vida e 

geração da paz. Entre as ações iniciais, a partir de um projeto piloto de Formação na Escola 

Estadual Anísio Teixeira, por adesão, gradativamente, os diretores das escolas públicas do 

Estado de todas as CREDES solicitaram a referida formação.  Foram envolvidos os 604 
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diretores das escolas públicas estaduais, tendo como referencial teórico a Educação 

Biocêntrica, com base nos estudos de Paulo Freire, Edgar Morin e Maria Cândida Moraes.   

Ênfase nas ações voltadas para os Direitos Humanos - um aspecto a destacar em 2013, se 

refere ao trabalho de envolvimento com ações e parceiros que lidam na área de Direitos 

Humanos, com destaque para o projeto piloto desenvolvido em Horizonte-CE.  

1. Formação da Rede de Agentes da Cidadania em Horizonte/CE: caminhos para a 

vivência dos direitos humanos e geração da paz  

2. CEJAH: criando espaços de participação e cidadania em EJA -400 alunos 

3. Escolas geradoras de paz, direitos humanos e solidariedade: caminhos 

transdisciplinares interligando escola e sociedade. 

 - PARCERIA COM O INSTITUTO OLHAR  

O Instituto Olhar tem por objetivos proporcionar atividades nos eixos da prevenção, da 

recuperação e da reabilitação da saúde ocular; e realizar campanhas educativas focadas na 

defesa do direito de ver. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o glaucoma é a segunda maior causa 

de cegueira no mundo, depois da catarata, responsável por 12% delas, no mundo, 15%, no 

Brasil. A deficiência visual provocada pelo glaucoma é irreversível, pois tem origem genética 

e hereditária, mas pode ser controlada se diagnosticada a tempo. 

Sensibilizada com este grave problema de saúde pública, a Universidade Estadual do Ceará 

(UECE), por meio de parceria com o Instituto Olhar, está desenvolvendo o Programa “Olhar 

Ceará”, com projetos para implementação de ações de ensino, pesquisa e extensão, inseridos 

na linha da promoção de saúde e prevenção de doenças oculares, envolvendo os Cursos de 

Medicina, Enfermagem, Educação Física, Psicologia, Serviço Social e Nutrição. Algumas 

iniciativas já estão em execução com a participação de agentes de saúde das Regionais IV e V 

em coparceria com docentes, discentes, profissionais de serviço de áreas afins e população. 

Nesse movimento de expansão das ações foram realizados em maio três minicursos: 

“Enfermagem e Saúde Ocular” realizado durante o XVII Enfermaio; “Prevenção do 

Glaucoma” para agentes comunitários de saúde (ACS) das Regionais IV e V, e “Acuidade 

Visual”, para discentes e docentes da UECE.  

Por ocasião da XVIII Semana Universitária, na VI Mostra de Extensão, o Instituto OLHAR 

desenvolveu inúmeras atividades:  
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 Mesa Redonda – OLHARES do CEARÁ, Minicurso - FUNDO DE OLHO, Mutirão de 

investigação e detenção precoce do Glaucoma (Exame fundo de olho-fundoscopia), para 

docentes, discentes, servidores e comunidade em geral, totalizando 115 participantes. 

 

 

 - PARCERIA COM O MOVIMENTO SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA (MSMC) 

A UECE/PROEX assinou convênio com o Movimento Saúde Mental Comunitária (MSMC) 

visando a implementação de um Programa com foco na Abordagem Sistêmica Comunitária, 

uma tecnologia socioterapêutica, desenvolvida com comunidades do Grande Bom Jardim, na 

periferia de Fortaleza. Na Abordagem Sistêmica Comunitária, as pessoas se auto-organizam e 

buscam maneiras para solucionar seus problemas de transtornos mentais, unindo relações 

familiares e comunitárias nessa solução. A parceria se amplia envolvendo a Universidad 

Catolica Boliviana, de La Paz para a realização de curso sobre a temática, com 26 

participantes.  

 

 - PARCERIA COM O INSTITUTO ALIANÇA  

  

A parceria exitosa entre a UECE e Instituto Aliança nasceu com o compartilhamento de 

princípios, valores e causa comum, voltada para a garantia de uma formação integral e 

inserção socioprodutiva de adolescentes e jovens, que tem o trabalho como direito e o 

trabalho decente, tal como definido pela OIT em 2009, como pilares das ações.  

O Projeto Piloto Com. Domínio Digital fez parte de uma Rede Latino Americana denominada 

“Programa Entra 21”, coordenada pela International Youth Foundation- IYF desenvolvida em 

países da América Latina, sendo realizado entre 2004 e 2006 no Estado do Ceará, 

beneficiando 460 jovens de quatro municípios, inclusive Fortaleza. Referido Projeto superou 

todos os resultados de formação e de inserção pactuados, atingindo-se o índice de inserção de 

63% (meta pactuada 40%), 50% de índice de permanência após 1 ano de trabalho além de 

27% dos jovens que ingressaram em Universidades
1
  

Tais resultados, comprovados por meio de avaliações externas realizadas ao longo destes anos 

de execução (04 avaliações e um Estudo sobre Escala), levaram à expansão do então Projeto 

para a transformação em um Programa, com implementação em mais 10 Estados da 

Federação ao longo desses 9 anos de execução, gerando mais quatro novas tecnologias 

sociais: a Escola Social do Varejo (cuja formação específica é voltada para a inserção dos 

jovens no mundo do varejo) ; o Projeto Bromélia (Projeto que atende adolescentes em 

situação de alta vulnerabilidade) e as iniciativas de incorporação à Política Pública de Ensino 

Médio no Ceará, nas Escolas Regulares (implementação dos Protótipos curriculares 

                                                 
1
 Dados da Avaliação externa realizada sob a coordenação da Professora Socorro Osterne, 2006.  
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elaborados pela UNESCO para reorganização curricular) e nas Escolas Profissionais 

(desenvolvimento de duas unidades curriculares voltadas para Projeto de Vida e Formação 

para o Trabalho). 

O tecnologia educacional do Programa Com.Domínio Digital atendeu a 23.000 adolescentes e 

jovens do país neste período de execução.  

Neste âmbito, ressalta-se a qualificada parceria entre a UECE e o Instituto Aliança, que se 

solidificou ao longo destes anos, envolvendo ações de certificação dos beneficiários e de 

profissionais envolvidos, avaliações externas, participação em Estudos de Viabilidade Socio-

econômica realizados pelo IA, dentre outras relevantes ações. 

Além de apoiar os programas desenvolvidos na área de inserção socioprodutiva de jovens, 

apoia também os Programas desenvolvidos nas áreas temáticas do Instituto Aliança: 

  Direitos Humanos: Projeto Catavento, voltado para a erradicação do trabalho precoce/ 

parceria com a OIT); Projeto de Disseminação da Metodologia do PAIR em formato 

de educação à distância e o Projeto Disseminação da Metodologia de Atendimento 

Integrado à Crianças e Adolescentes Vítimas de Tráfico para fins de Exploração 

Sexual.  

 Educação para Saúde e Cidadania: Projeto Barra do Ceará.  

 

 - PARCERIA COM A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA 

DA REPÚBLICA – SDH/PR - UECE no Fórum Mundial de Direitos Humanos  
 

A UECE fez parte do Comitê Organizador do Fórum Mundial de Direitos Humanos (FMDH) 

em Brasília, de 10 a 13 de dezembro de 2013, uma iniciativa da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República – SDH/PR, com o objetivo de promover um espaço de 

debate público sobre Direitos Humanos através de conferências, debates temáticos e 

atividades autogestionadas para a reflexão conjunta, a troca de experiências, a articulação, a 

formação de redes, de movimentos e de organizações sociais e, para tanto, serão agrupadas 

por tipo, conforme temas similares. 

A Pró-reitoria de Extensão esteve presente no FMDH, apresentando as atividades 

desenvolvidas no âmbito do Programa Geração da Paz, especialmente o Projeto Educadores 

para a Cidadania: vivência dos direitos humanos e geração da paz na criação de uma rede de 

agentes de cidadania exposição de material institucional no estande da UECE. 
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 - PARCERIA COM A FUNDAÇÃO DEUSMAR QUEIRÓS 
 

Instalação do CAMPUS Experimental, com o apoio da Fundação Deusmar Queirós. 

 

            
 

 

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), atendendo a convite da Fundação Educacional 

Deusmar Queirós, juntamente com outras entidades, tais como a Defensoria Pública do 

Estado, Associação Cearense dos Magistrados, Associação Cearense do MP, Ministério 

Público do Ceará (MPC) e outras instituições, idealizaram e já está em funcionamento o 

Programa de Responsabilidade Social chamado “Fábrica Escola – Teoria e Prática para a 

vida”, destinada à ressocialização dos detentos do regime semiaberto, capacitando-os para o 

mercado de trabalho.  

 

A Universidade Estadual do Ceará (Uece)/PROEX, com a Fundação Educacional Deusmar 

Queirós, juntamente com outras instituições, idealizaram o Programa de Responsabilidade 

Social chamado “Fábrica Escola – Teoria e Prática para a vida”,  tais como a  Defensoria 

Pública do Estado, Associação Cearense dos Magistrados, Associação Cearense do MP, 

Ministério Público do Ceará (MPC).  Destinada à ressocialização dos detentos do regime 

semiaberto, capacitando-os para o mercado de trabalho, cujo objetivo é beneficiar apenados, 

ou seja, cidadãos que foram submetidos a julgamento e condenados à prisão. Atualmente a 

Fabrica-escola está atendendo 15 Reeducandos admitidos em 2013 e 13 em 2014, totalizando 

28. 

 

 -PARCERIA COM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - Curso de Melhoramento 

genético de AVES NATIVAS (Galinha Caipira / D’Angola /Capote /Guiné) da ÁREA de 

Tecnologia das Ciências Agrárias e Veterinárias, tendo como LINHA PROGRAMÁTICA o 

Emprego e Renda. - atendimento a 21 comunidades de 11 Municípios totalizando - 343 

participantes 

 - PARCERIA COM A COELCE – apoio financeiro para realização de cursos no Programa  

Luz Solidária 

        - Curso de Melhoramento genético de AVES NATIVAS (Galinha Caipira / D’Angola 

/Capote /Guiné) da Área de Tecnologia das Ciências Agrárias e Veterinárias 

        - Curso de Bombeiro Hidráulico- Pacoti 

        - Curso de Eletricista Predial/Residencial – Pacoti e Fortaleza 

        - Tecnologia de Produção de Pães para Jovens e Adultos- Pacoti e Fortaleza 
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 --  PARCERIA COM O  ESPAÇO EKOBÉ 

 

             
 

 
 

O Espaço Ekobé – em parceria com Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, via 

projeto Cirandas da Vida, e a ANEPS, na perspectiva de estabelecer diálogos entre os saberes 

disciplinares da universidade nos serviços de saúde e os gestados a partir das experiências de 

movimentos populares tais como: Magnified Healing / Reza / Medicina Tradicional Chinesa / 

Constelação Familiar, REIKI / Massoterapia /Reflexologia. 

 

 

12- PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA/ PROEXT/ MEC 

 

  O PROEXT– criado em 2003, o Programa de Extensão Universitária (PROEXT) é uma 

iniciativa do Governo Federal que tem o objetivo de apoiar as instituições públicas de ensino 

superior no desenvolvimento de programas ou projetos de Extensão que contribuam para a 

implementação de políticas públicas O ProExt abrange a extensão universitária com ênfase na 

inclusão social.  O Programa de Extensão Universitária (ProEXT) é uma iniciativa articulada 

pela parceria dos Ministérios da Educação; Cultura; Integração Nacional; Justiça; Pesca e 

Aquicultura; Saúde; Cidades; Comunicações; do Desenvolvimento Agrário; do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Trabalho e Emprego; Meio Ambiente; Ciência, 

Tecnologia e Inovação; e o Ministério do Esporte. 

       Também fazem parte do esforço conjunto o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, as Secretarias de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de Direitos Humanos, 

de Políticas para as Mulheres, e a Secretaria-Geral, todas da Presidência da República.  

O ProEXT apoia programas e projetos com ênfase na formação dos estudantes e na inclusão 

social nas mais diversas dimensões, desenvolvidos em parcerias com instituições públicas.  
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Para o  ProEXT 2015, a UECE/PROEX teve dez projetos encaminhados ao MEC, dos quais 

dois foram aprovados com recursos: 

- O programa da professora Drª Claudiana Nogueira. de Alencar , do curso de 

Letras: "PROGRAMA VIVA A PALAVRA: circuitos de linguagem, paz e resistência da 

juventude negra na periferia de Fortaleza", na Linha Temática 19 - Relação entre Estado e 

Sociedade, Promoção da Participação Social e Políticas para a Juventude;  

Nota Final -99,5                     - Valor - R$ 254.299,67  

- O projeto aprovado e contemplado com recursos na Linha Temática 18 Meio Ambiente e 

Recursos Naturais, da professora Drª Maria Goretti Araujo de Lima, do Curso de Ciências 

Biológicas, "Pragas e Doenças: Diagnostico e Mediadas Alternativas de Controle em Cultivos 

no Maciço de Baturité.  

Nota Final – 90,0                    - Valor - R$  99.149,00  

 

A PROEX reafirma a extensão universitária como processo acadêmico definido e 

efetivado em função das exigências da realidade, indispensável na formação do aluno, na 

qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade. 

 Projetos encaminhados ao PROEXT 2013 (Edital n
o
 2/2012, MEC/SESU): 

o Formação da Rede dos Agentes de Cidadania do Horizonte/CE: caminhos para a 

vivência dos direitos humanos e a geração da paz; 

o Aprendendo, ensinando e criando com a arte: desenvolvimento de um sistema de 

capacitação musical e difusão cultural integrando capital e cidades do interior no 

Estado do Ceará; 

o O canto coral como foco integrador da educação musical na formação docente; 

o Em Sintonia com a Saúde (S@S) nas Escolas: dialogando com a juventude do mar 

ao sertão; 

o Consolidação do Núcleo de Estudos e Práticas Permaculturais do Semiárido – 

NEPPPSA para a Implementação da Permacultura em Processos de Produção 

Agroecológica no estado do Ceará; 

o Racismo e Sexismo: impactos na vida das mulheres negras acompanhadas pela 

Coordenadoria Especial de Políticas para as mulheres de Fortaleza. 
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13 – ANEXOS  

 

ANEXO 01 - DADOS QUANTITATIVOS PARA ANÁLISE QUALITATIVA  

Indicadores de Desempenho Acadêmico: 

 

1-- Evolução do número de pessoas atendidas na extensão 

 

2012 2013  2013/2014 

93.601 151.781 151.781/ 3.573 = 155354 

 

2- Pessoas atendidas na Extensão cumulativamente 
 

Itens Fundação da UECE 

    1975 a 2006  

        31 anos 

 

2007-2014 

   7 anos 

Pessoas atendidas na extensão cumulativamente         752.320     653.507  

 

 

3-  Dados anuais 

 

(*) Extensão – dados anuais 
* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Extensão 40.992 62.632 71.684 120.122 109.214 93.601 151.781 3.573 653.507 

 

 

4-- Perfil da Política Estudantil: 

 

Itens                                                             2011      2012 2013 2014 

Bolsas de Extensão                                         60           90 100 325 

As bolsas de 2014, resultantes do processo de seleção da Chamada Pública Nº 14 de 20 

de março de 2014, contemplaram 325 bolsistas. 

 

5- Perfil da Inovação Tecnológica: 

 

Itens 2007 2014 

Depósito de patente de tecnologias inovadoras  18 

Patente de tecnologias inovadoras  06 

Depósito de patente de modelos de utilidade  02 

Patente de modelos de utilidade  01 

Registro de software  04 

Registro de marca  01 

Portefolio de demanda de incubação  31 

Pré-incubação  01 
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         Mapeamento dos Cursos da UECE 
 

Fortaleza                                             5- Campus de Iguatu 
1- Centro de Humanidades                          Ciências Biológicas 
Bairro de Fátima                                            Pedagogia 
Filosofia                                                           Física   
Historia                                                             Matemática 
Letras                                                               Letras 
Ciências Sociais                                              
Psicologia     
Instrumento                                          6- Campus de Crateus    
Música                                                             Ciências Biológicas 
 PRÓ-LINGUA                                                 Pedagogia 
                                                                         Química  
2- Campus do Itapery                         7- Campus de Itapipoca                                                                         
Serviço Social                                                  Ciências Biológicas   
Educação Física                                               Pedagogia                                                                                                                 
Medicina Veterinária                                        Química 
Medicina 
Enfermagem                                          8- Campus de Tauá 
Nutrição                                                            Ciências Biológicas 
Ciências Biológicas                                           Pedagogia                                                                                                   
Pedagogia                                                         Química  
Química                                                     
Geografia 
 Física                                                     9- Campus Experimental de                        
Matemática                                       Educação Ambiental e Ecologia - Pacoti 
Administração                                     Formação/ Pesquisa/ Extensão/ Estágio 
Ciências Contábeis                                  
Ciências da Computação 
PROINFO 
                                                                      
3- Campus de Limoeiro do Norte 
Ciências Biológicas 
Pedagogia 
Química 
Matemática 
Física 
Geografia 
História 
Letras 
 
4- Campus de Quixadá 
Ciências Biológicas 
Pedagogia 
Química 
Física 
Historia 
Letras 
Matemática 
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ANEXO 02 - DADOS ESTATISTICOS  

 - CURSO DIREITOS HUMANOS E GERAÇÃO DA PAZ  

 SEDUC/ UECE / FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA 

INSCRITOS: 67.319              FIZEREAM PROVA: 34.604              APROVADOS: 

30.966 

 

INSCRIÇÃO POR ESTADO:  

1- AC Acre – 4                                                               14- PA Pará - 28 

2- AL Alagoas – 30                                                        15- PB Paraíba - 161 

3- AM Amazonas – 10                                                   16- PE Pernambuco - 182 

4- AP Amapá – 8                                                            17- PI Piauí - 136 

5- BA Bahia – 290                                                          18- PR Paraná - 14 

6- CE Ceará – 65292                                                       19- RJ Rio de Janeiro- 46 

7- DF Distrito Federal – 41                                             20- RN Rio Grande do Norte - 280 

8- ES Espírito Santo -19                                                  21- RO Rondônia -  6 

9- GO Goiás -10                                                              22- RR Roraima - 5 

10- MA Maranhão – 98                                                   23- RS Rio Grande do Sul - 55 

11- MG Minas Gerais – 96                                              24- SC Santa Catarina - 23 

12- MS Mato Grosso do Sul – 12                                    25- SE Sergipe - 21 

13- MT Mato Grosso – 15                                               26- SP São Paulo - 374 

                                                                                          27- TO Tocantins – 63 

 

                    TOTAL DE PARTICIPANTES NO BRASIL - 67319 
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ANO 2011 

ANEXO 03 - ATIVIDADES CERTIFICADAS PELA PROEX EM 2011 

 
 

Nº DESCRIMINAÇÃO DATA C/ H. 

01 Curso de Música: Canto 26/01 a 28/01/2011 06H/aula 

02 VII EVEQ - Escola de Verão de Química 27/09 a 01/10/2010 variada 

03 Oficina de Redação de Patentes 28/10 e 29/20/2010 16H/aula 

04 Oficina de Redação de Patentes 28/10 e 29/10/2010 16H/aula 

05 

Curso de Inglês Intermediário (01 

concludente - 360h - 6 sem.), Inglês 

Avançado (01 concludente - 60h - 1 

sem.), Espanhol Intermediário (04 

concludentes -360h - 6 sem. ), Espanhol 

Avançado (02 concludentes - 60h - 1 

sem.) 

2010.2 
60H/aula, 

360H/aula 

06 
Treinamento: Como acompanhar pedidos 

de depósitos de patentes 
25/01/2011 08H/aula 

    

07 
NACE - Núcleo de Artes Cênicas da 

FACEDI) 
variadas variadas 

08 
I ciclo de Debates Sobre Práticas e 

Pesquisas Pedagógicas 
12, 13,16 e 17/08/2010 16H/aula 

09 
II Mostra das Práticas de Saúde do 

Território da SER V 
8/4/2011 06H/aula 

10 
II Ciclo de Palestras de Biologia - PET 

BIOLOGIA 
Nov/2010 a jan/2011 08H/aula 

11 
Curso de Português - Módulo I: 

Fonologia e Ortografia 
2009.2 30H/aula 

12 Grupo de Estudo de Poesia Popular 2010 80H/aula 

13 
Formação de Professores em EaD - 

Turma 7 e Turma 8 

30/01 à 27/02/2010 e 20/02 à 

27/03/2010 
80H/aula 

14 

V Jornada do Conhecimento: A visão 

Sistêmica e a Multifuncionalidade do 

Administrador 

21 a 25/03/2011 20H/aula 
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15 
Projeto de Humanização com Artes na 

Saúde: HUMANARTES 
SET/2008 a JAN/2011 variadas 

16 50 anos de Sartre no Brasil 28/07 a 31/07/2010 30H/aula 

17 

I Curso Multiprofissional de Atualização 

em Cuidados Clínicios e Cirúrgicos de 

Saúde 

01/04 a 14/05/2011 42H/aula 

18 Curso de Bioconstrução 19/03 a 21/03/2010 20H/aula 

19 
Escola de Verão de Química - EVEQ 

(remanescentes) 
27/09 a 01/10/2010 variada 

20 Curso de Português - Módulo I, II e III 2008.2 e 2009.2 30H/aula 

21 

Curso de Treinamento em Métodos de 

Diagnóstico e Controle da Brucelose e 

Tuberculose Animal e de Noções em 

Encefalopatias Espongiformes 

Transmissíveis. 

09/05 a 13/05/2011 40H/aula 

22 Ecovilas e Condomínios Ecológicos 12 e 13/05/2011 20H/aula 

23 UECEVest - ministrantes de minicursos 
12 e 26/03; 02, 09 e 

30/04/2011 
17H/aula 

24 Curso de Português 
2008.2, 2009.1 e 2009.2 

Certificado em 2011 

30H/aula; 

20H/aula 

25 Agentes Ambientais 06/06 a 31/10/2011 120h/aula 

26 
I Encontro da UECE de Estudos 

Africanos: África, Áfricas 
14/02 à 18/02/2011 40H/aula 

27 Projeto de Línguas - PROLIN Oferta semestral contínua 

Variada 

(360H/aula e 

420H/aula) 

    

28 Leitura de manuscritos do Ceará Colonial 04/06 a 30/07/2011 30H/aula 

29 
Processo Seletivo: Valor Presente, Valor 

Futuro 
13/4/2011 2H:30min 

30 
Gerenciamento de Projetos à distância: 

práticas e metodologias 
14/4/2011 2h/aula 

31 
Hardware - Instalação e Manutenção de 

Computadores 
14/5/2011 6h/aula 
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32 
Ciclo de Ações Culturais da FECLI - 

2009 e 2010 

2009 e 2010 

Certificado em 2011 

2H/aula (cada 

curso) 

33 Curso Básico de Propriedade Intelectual 28 e 30/06/2011 16H/aula 

34 III Ciclo de Palestras - PET Biologia 
28/03, 20/05, 14/06 e 

07/07/2011 
8H/aula 

35 

Aproveitamento Sustentável do Bambu – 

Capacitação em manejo, tratamento e 

construção 

10 à 14/08/2011 40H/aula 

36 

I Fórum sobre Controle de Verminose em 

Pequenos Ruminantes no Nordeste 

brasileiro 

05 e 06/09/2011 16H/aula 

37 IV Seminário do Grupo de Estudos Sartre 20 a 24/09/2011 48h/aula 

38 
Projeto de Extensão em Educação em 

Saúde na Atenção Primária 

Setem/2009 a Abr/2010, 

Certificado em 2011 
variada 

39 

XI Curso de Treinamento em métodos de 

diagnóstico e controle da Brucelose e 

Tuberculose animal e noções 

Encefalopatias Espongiformes 

transmissíveis 

09 a 13/05/2011 40H/aula 

40 Curso Básico de Propriedade Intelectual 15 e 16/06/2011 16H/aula 

41 Curso Básico de Propriedade Intelectual 17 e 18/08/2011 16H/aula 

42 

Curso Básico de Propriedade Intelectual e 

I Encontro de Comércio Internacional e 

Propriedade Intelectual 

16 e 17/11/2010; 13 e 

14/07/2011 e 07/12/2010 

Certificados em 2011 

16h/aula 

43 

Curso de Introdução à Permacultura e 

Capacitação em Construção de Canteiros 

Bio-sépticos 

20 a 22/05/2011 24h/aula 

44 
Seminário Internacional: Inovação e 

Desenvolvimento Regional 
05 a 07/10/2011 24h/aula 

45 
I Workshop de Estágio da Universidade 

Estadual do Ceará 
29 e 30/09/2011 16H/aula 

46 Aspectos Gerais em Andrologia Suína 20/05/2011 a 18/06/2011 40h/aula 

47 
Seminário O Cultivo de Orquídea com 

Sustentabilidade e Respeito à Natureza 
24/jul/11 06h/aula 
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48 
V Jornada do Administrador - Qualidade 

e Finanças 
13 a 15/09/2011 20H/aula 

49 
Processamento de Frutos e Hortaliças do 

Maciço de Baturité: uma solução caseira 
Junho a Outubro de 2011 80h/aula 

50 Curso de Extensão em Psicofarmacologia 
01, 02, 08, 15, 16, 29 e 

30/10/2011 
60H/aula 

51 Introdução a Avaliação Institucional 21/03 a 16/05/2011 
40H/aula 

 

52 
Curso Intermediário de Propriedade 

Intelectual 
12 a 15/09/2011 16H/aula 

53 
Inovação e a Propriedade Intelectual para 

Analistas de Projetos 
27 e 28/09/2011 8h/aula 

54 XV Semana de História da UECE 30/05 a 03/06/2011 50h/aula 

55 
I Curso de Extensão em Monitoramento 

de Fauna 
29/06 à 15/08/2011 100h/aula 

56 
Fisioterapia em reconstrução e 

alongamento ósseo 
20 a 30/10/2011 40h/aula 

    

57 
Didática da Matemática na Educação 

Infantil 
07/04 a 25/08/2011 h/aula 

58 
Seminário Graciliano Ramos: Vidas 

Secas Inundadas de Palavras 
03 e 04/11/2011 20h/aula 

59 UECEVest - ministrantes de minicursos 

27/08, 03, 10, 17 e 

24/09/2011; 08, 15 e 29/12 e 

19/11/2011 

17H/aula 

    

60 IV Ciclo de Palestras - PET Biologia 
30/08, 28/09, 26/10 e 

30/11/2011 
08H/aula 

61 
III Semana Acadêmica do Curso de 

Educação Física 
28 a 30/09/2011 30h/aula 
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ANO 2012 
 

ANEXO 04 - QUADRO DE RESULTADOS QUANTITATIVOS DOS 

PROGRAMAS E PROJETOS DA PROEX EM 2012 

 

 

No 
PROGRAMAS/PROJETOS/PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS 
ORIGEM ATIVIDADES N

o
 PARTICIPANTES 

01 Estágio Curricular Não-Obrigatório PROEX Estágio 

337 Convênios 

1.077 Termos de 

Compromisso/Aditivo 

 
LAPRACS – Web Rádio AJIR – 

PROGRAMAS: 

Em sintonia com a Saúde (S@S), 

diálogos 

itinerantes, Irajá Esporte e 

InterAJIR 

CCS/Cursos de 

Enfermagem/ 

Medicina/Serviço 

Social/ 

Administração/Ensino 

Médio 

Web 

Aulas/Seminários/Eventos/Programas 
44.355 participantes 

02 

LAPRACS – Laboratório de Práticas 

Coletivas 

em Saúde: 

- Ambulatório de Saúde Mental e 

Coletiva; 

- Ações Educativa em Saúde 

CCS/Curso de 

Enfermagem/ 

Educação 

Física/Medicina/ 

Serviço Social 

Cursos, atendimentos 

ambulatoriais, camisinha card e 

vacinação 

16.124 atendimentos 

03 

Programa de Profissionalização em 

Informática 

 

– PROINFO e Curso de Montagem e 

Manutenção de Computadores 

 

 

CCT/PROEX Cursos 906 certificados 

04 

Programa Nacional de Educação na 

Reforma 

 

Agrária – PRONERA 

- Atividades 319 participantes 

05 
Núcleo de Línguas Estrangeiras da 

UECE e PROLIN 
CH/PROEX/PRAE Cursos 2.844 participantes 

06 Programa Geração da Paz   666 Participantes 

07 

Coordenação de Estudos  e  Pesquisa  

na Educação de Jovens e Adultos - 

CEPEJA 

PROEX/CEPEJA 10 atividades 6.158 participantes 

08 

Difusão e Transferência de 

Tecnologia para o Melhoramento 

Genético de Galinhas Caipiras 

PROEX Cursos 330 participantes 
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09 
Projeto de Humanização com Artes 

na Saúde (Humanartes) 
CCS/PROEX Atividades lúdicas 190 participantes 

10 
Núcleo de Práticas Desportivas  da  

UECE  - NUPRADE 
CCS/PROEX Atividades Desportivas 

875 crianças atendidas 

em 2012 

11 3° Colóquio Nacional Hipertexto CH Colóquio 300 participantes 

12 
Núcleo de Estudos e Práticas 

Permaculturais – NEPPSA/CCS 
- - 444 pessoas atendidas 

13 
Curso de Informática Aplicada aos 

Serviços de Saúde 
- Curso 20 participantes 

14 
Núcleo de Apoio às Pessoas em 

Situação de Violência Doméstica 
- Programa de apoio 32 beneficiados 

15 
XVII Semana Universitária 

(Resultado PROEX) 
- Minicursos, mesa-redonda e oficinas. 436 participantes 

16 Atividades Culturais - 
Ensaios e apresentações de atividades 

teatrais 
924 pessoas atendidas 

17 Espaço EKOBÉ - 

Ação permanente de cuidado com 

massoterapia, reiki, karuna magnifiend 

healing, cuidados da afrorreligiosidade 

e medicina tradicional chinesa 

3.390 atendimentos em 

media no ano. 

18 
Projeto Barra  do  Ceará/Programa  

Infância Ideal 
Instituto Aliança  20 educadores 

19 Com.Domínio Digital Instituto Aliança  3.026 jovens 

 Escola Social do Varejo Instituto Aliança  720 participantes 

20 

Programa de ação de monitoramento 

dos beneficiários diretos do projeto 

de cooperação técnica “apoio aos 

esforços nacionais em prol de um 

estado livre de trabalho infantil”, 

Bahia- Brasil-Projeto Catavento. 

  641 participantes 

21 

Projeto de Disseminação da 

Metodologia do Programa de Ações 

Integradas e Referenciais de 

Enfrentamento à Violência Sexual 

Infanto Juvenil no Território 

Brasileiro (PAIR) 

Instituto Aliança Curso de Formação = 04 turmas 1.163 inscritos 

22 Palavras e Olhares da Serrinha CESA Oficinas de produção áudio visual 30 participantes 

23 

Seminário de Direitos Humanos da 

Juventude no Estado do Ceará – 

Iniciação Científica – NUPES 

 Seminário 32 beneficiados 

24 
Campus de Educação Ambiental e 

Ecologia da UECE/Pacoti 
UECE/Parceiros Eventos diversos 1.920 participantes 

25 
O Uso do Jogo Tangram na 

construção dos Conceitos de 

Geometria e Medidas 
-   

26 Curso de Educação Inclusiva  FECLI – APAE Curso 

27 Curso Antibiograma - Curso 29 participantes 
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28 

III Minicurso de Preservação 

Sustentabilidade da Unidade de 

Conservação da Sabiaguaba 

- Minicurso 60 participantes 

31 
Seminário Graciliano Ramos:  Vidas  

Secas Inundadas de Palavras 

 

CH/UECE 
Seminário 98 participantes 

32 
I Curso de Extensão em Contenção e 

Manejo de Animais Selvagens 

 

- 
Curso 50 participantes 

33 IV Ciclo de Palestras – PET Biologia  - Palestras 

34 
Introdução ao Marxismo: A 

Dialética 
- Palestras 52 participantes 

35 XXII Semana da FACEDI FACEDI - 815 participantes 

36 
UECEVest – Cursinho Pré-

Vestibular da UECE 
PRAE Curso 350 participantes 

37 
I Semana do Médico Veterinário da 

UECE 
FAVET - 121 participantes 

38 
Semana de Educação   e   Pesquisa   

de Matemática 
- - 1.024 participantes 

39 Pausa Literária   05 participantes 

40 

XII  Curso  de  Treinamento  em  

Métodos Diagnósticos  e  controle  da  

Brucelose  e Tuberculose   Animal   e   

de   Noções   em Encefalopatias 

Espongiformes  Transmissíveis. 

FAVET Curso 15 participantes 

41 
I Congresso de Estudantes de  

Medicina Veterinária da UECE 
FAVET Congresso 275 participantes 

42 
Curso de Pesquisa Qualitativa 

Assistida pelo Software Atlas.ti 
 Curso 18 participantes 

43 

Projetos de Extensão: Linguagem e 

Educação especial: interfaces do 

atendimento educacional 

especializado (turmas 1 e 2); 

Linguística  Aplicada  ao  Ensino:  

práticas  de Multiletramentos; 

Oficinas de Língua Portuguesa: 

produção de Gêneros Acadêmicos; 

Oficinas de Língua Portuguesa: 

Língua Portuguesa e Literatura 

Popular. 

- Projetos 205 participantes 

44 Circuito das Letras CH/UECE Palestras 35 participantes 

45 Maratona ADM Soluções CESA - 42 participantes 

46 
I Ciclo de Debates – A Experiência à 

serviço do colega (Nova Advocacia) 
- Debates 295 participantes 

47 IV Ciclo de Palestras – PET Biologia - Palestras 63 participantes 
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48 

II Simpósio Cearense de Animais 

Selvagens– Reabilitação e 

Conservação de Animais Selvagens 

no Brasil 

FAVET Simpósio 290 participantes 

49 
HEMOCE – Doações de sangue HEMOCE 

Mobilização na Semana Universitária 

com a participação do HEMOCE. 
35 participantes 

50 
Cultivo de Orquídeas – da atividade  

de lazer à responsabilidade social 
- Curso 70 participantes 

51 

Curso de Introdução a Bioestatística 

e Ferramentas Computacionais para 

a Área de Ciências Biológicas 

CCS Curso 44 participantes 

52 
Curso  de  Resistência  Anti-

helmítica  em Animais de Produção 
FAVET Curso 18 participantes 

53 

 

IV Curso de Psicofarmacologia 
- Curso 64 participantes 

54 
Biotécnicas Aplicáveis a Reprodução 

Animal e Humana – Curso teórico-

prático 

FAVET Curso 42 participantes 

55 
Política de Acesso  a  Leitura  e  ao  

Livro enquanto Direito Humano 
- Palestra 80 participantes 

56 
Curso de Criação e  Reprodução  de 

Primatas não Humanos em Cativeiro 
FAVET Curso 82 participantes 

57 

I Ciclo de Minicurso – Empresa 

Junior de Biologia – Harpia Soluções 

Ambientais 

- Minicurso 70 participantes 

58 II Simpósio Conhecendo a Caatinga - Simpósio 20 participantes 

59 Curso de Emergência em Felinos FAVET Curso 41 participantes 

60 

Seminário de Direitos Humanos da 

Juventude no Estado do Ceará – 

Iniciação Científica – NUPES 

 

- Seminário 80 pessoas 

61 
Instituto Arte na Escola - Cursos 

150 professores 

cadastrados 

62 

Universidade e Escola Somando 

Saberes proposta de educação em 

saúde para adolescentes 

- Oficinas 30 participantes 

63 Feira do Empreendedor PROEX/SEBRAE Oficinas e Exposição 205 participantes 

64 
Universidade Aberta do Brasil – 

Curso de Extensão 
UaB Cursos a distancia 653 participantes 

65 

Treinamento da Escola de Conselhos 

do estado do Ceará em 189 

municípios/NUPES 

- Treinamento 800 participantes 

TOTAL 106.067 
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ANO 2013 
 

ANEXO 05 - RESULTADOS DE CURSOS REALIZADOS EM 2013      

CERTIFICADOS PELA PROEX: 

1.Centro de Ciências da Saúde -1.666 participantes  

2.Centro de Estudos Sociais Aplicados - 514 participantes 

3.Centro de Ciências e Tecnologia / PROINFO- 211 participantes 

4.Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central-FECLESC - 387 participantes 

5.Faculdade de Educação de Crateús –FAEC -691 participantes 

6.Faculdade de Educação de Itapipoca –FACEDI - 1.111 participantes 

7.Instituto Aliança - 734 participantes 

8.Informática Aplicada a Educação - 42 participantes 

9.Programa de Línguas -123 participantes 

10. IV Minicurso de Preservação e Sustentabilidade da Unidade de Conservação da 

Sabiaguaba (MPSUCS) - 37 participantes 

11. Fundação Demócrito Rocha - 30.966 certificados 

12. Formação Inicial para Coordenadores e Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado 

– ICAPUI - 143 participantes 

13. Seminário de Orquidofilia e Orquidologia - 36 participantes 

14. Curso de Formação em Educação a Distância: Fundamentos e Ferramentas/CED - 14 

participantes 

15. Projeto Arte e Crítica Social – Debatendo a Questão Social através do Cinema -45 

participantes 

16. ABORDAJE SISTEMICO COMUNITARIO/ UNIVERSIDAD SALESIANA - LA PAZ / 

BOLÍVIA - 26 participantes 

17. Encontro de Mulheres Pague Menos – 389 participantes 

                                                                                   

 

TOTAL - 37.135 
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ANEXO 06 – MOSTRAS DE EXTENSÃO na Semana Universitária  

2011 –IV MOSTRA DE EXTENSÃO 

2012- V MOSTRA DE EXTENSÃO  

2013 -VI MOSTRA DE EXTENSÃO 

 

Por ocasião da Semana Universitária da UECE, o maior evento acadêmico 

institucional, acontecem as Mostras de Extensão, onde são expostos os resultados dos 

diferentes tipos   de projetos e ações extensionistas como: mini- cursos, oficinas, palestras em 

Mesas Redondas e diversos serviços à comunidade, tais como:  Doação de Sangue 

(HEMOCE) participação do Caminhão da Coelce com Orientações, Filmes e demonstrações 

sobre as questões ambientais,  Caminhão do Cidadão (Secretaria da Justiça e Cidadania). 

 
Participação de inúmeras instituições parceiras oferecendo diferentes programas e serviços e 

colaborando para fortalecer a “UECE SOLIDÁRIA 

As inúmeras atividades desenvolvidas totalizaram - 2447 participantes  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voluntários de projetos- (2013)            285            

UECE SOLIDÁRIA (2013)                166 

TOTAL                                                451                        

 

-  Participação de inúmeras instituições parceiras oferecendo diferentes programas e serviços e 

colaborando para fortalecer a “UECE SOLIDÁRIA” 

- O conjunto de atividades desenvolvidas totalizaram 2447 participantes  

AÇÕES RELEVANTES: 

- Projeto Web Rádio AJIR/UECE – Em sintonia com a Saúde(S@S) 
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-Ambulatório de Saúde Mental e Coletiva “Maria Liduina Aguiar Freire” – LAPRACS 

 

-Laboratório de Práticas Coletivas em Saúde Este projeto tem por objetivos prestar 

assistência em problemas de saúde de âmbito ambulatorial e de menor complexidade clínica à 

comunidade acadêmica e comunidade circunvizinha; capacitar acadêmicos dos diversos 

cursos de saúde da UECE para realizar atendimento em aconselhamento para HIV/AIDS/DST 

e planejamento familiar a demanda do ambulatório; potencializar a articulação entre UECE e 

o município de Maracanaú pelo “Projeto camisinha Card”, para garantir o oferecimento das 

ações em HIV/DST/AIDS e disponibilização de preservativos a comunidade acadêmica, 

desenvolver ações de promoção e prevenção da saúde e as relativas à assistência a saúde 

mental, social e nutricional; integrar os cursos da saúde e outros no atendimento 

interdisciplinar a comunidade acadêmica; fomentar espaço de discussão e construção de 

saberes teóricos e práticos a docentes e discentes dos cursos da saúde integrantes do 

ambulatório e realizar pesquisas relativas à saúde. Por ano, em média, são atendidos 16.124 

pessoas. 

- Humanização com Artes na Saúde – HUMANARTES 

    
Este projeto tem como objetivo minimizar os problemas causados pela desgastante rotina 

hospitalar por meio da integração de profissionais de saúde, pacientes, acompanhantes e 

funcionários do hospital, por meio do uso de atividades lúdicas e integradoras e atendeu no 

ano de 2013, cerca de 5600 pessoas. 

 

- Projeto de Apoio Psicológico a Policiais Militares em Situação de Afastamento de 

Atividades Laborativas Acometidos por Transtornos Mentais 

Tem por objetivo realizar uma interação que visa promover apoio psicológico a policiais 

acometidos de transtornos mentais em condição de afastamento do trabalho. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A MOSTRA: 

 

-ATUAÇÃO do HEMOCE objetivando coletar sangue de doadores 
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Caminhão da COELCE 

 

 
 

Atendimento pela equipe do EKOBÉ 

 

 
 

-SAMU- Simulado de suporte básico de vida 

 

      
 

 

- Apresentações Artístico-Culturais: 

- Núcleo de Danças e Lutas da UECE-NUDAL (Curso de Educação Física)                                                                                     

- Apresentação do Coral Em-cantando a FACEDI (FACEDI)                            

- TEATRO A-COR-DAR - espetáculo da oficina de teatro da Escola IRMÃ GIULIANA 

GALLI, da comunidade da Serrinha                      

No Palco Principal: 

- Apresentação do Grupo HIP HOP da Serrinha                              

- Apresentação da Banda CIRCULASOM 
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O resumo acima apresentado traduz todo um esforço das equipes da PROEX, 

respaldadas pela Administração Superior, de promover ações qualificadas e consistentes de 

modo a sedimentar o trabalho da extensão e assegurar o seu reconhecimento como importante 

pilar da prática acadêmica. 
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ANO 2014 

 

ANEXO 07 - PROPOSTAS DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO-PROEX 

(28/03/2014) POR OCASIÃO DO PLANEJAMENTO 2014/2016 

 
 

 
1. Atualizar normas e fluxos para institucionalização de projetos de extensão. 

2. Reestruturar Câmara de Extensão. 

3. Criar boletim para divulgar oportunidades de ações de extensão, cursos, assessorias, 

eventos: locais, nacionais ou internacionais. 

4. Ampliar o número de parcerias para estágio extracurricular e atividades complementares 

dos graduandos. 

5. Criar condições para estimular talentos artístico-culturais, com a Câmara de Cultura e Arte 

da UECE, e promover oficinas e mostras.  

6. Promover curso de extensão em Educação Ambiental para servidores e alunos, visando a 

preservação ambiental dos campi da UECE.  

7. Ofertar cursos de iniciação técnica para egressos do ensino médio público. 

8. Estimular a descentralização de projetos, para os demais campi da UECE, de projetos 

como UECEVEST, PROINFO e PROLIN. 

9. Desenvolver método de identificação de editais para apoiar formação de professores, 

destaque para Educação Infantil, EJA, Educação Especial, Pró-Jovem e Educação 

Ambiental.   

10. Incrementar a parceria com a Secretaria de Educação do Ceará-SEDUC, pela participação 

em projetos como “O Pão Nosso de Cada Dia” e “Pintando o Ceará de Verde” e 

“Educadores de Agentes da Cidadania”. 

11. Incrementar a parceria em projetos em rede, como “Revitalização do Rio Pacoti” (SEDUC 

e CONPAM), “Arte e Cultura na Escola” (SEDUC e SECULT) e “Cuidando do Olho 

D’água” (SEDUC e COGERH). 

12. Ampliar número (100 para 200) e valor (R$ 200,00 para R$ 400,00) das bolsas próprias de 

extensão. 

13. Assumir a gestão, ampliando valor (R$ 200,00 para R$ 400,00) e número das bolsas 

próprias de iniciação artística (30 para 60) e da Orquestra Sinfônica da UECE (25 para 65). 

14. Realizar Encontro de Coordenadores de Projetos de Extensão da UECE. 

15. Realizar Encontro de Lideranças Comunitárias no Entorno dos Campi da UECE. 

16. Revitalizar o site da PROEX para melhorar os fluxos de comunicação. 
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17. Realizar avaliações semestrais dos processos e ações da PROEX.  

18. Desenvolver programa de apoio financeiro, parceria com a PRAE, para viabilizar os 

projetos de extensão dos grupos e laboratórios de extensão. 
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ANEXO 08 - DADOS QUANTITATIVOS PARA ANÁLISE 

QUALITATIVA 

 

1- Indicadores de Desempenho Acadêmico: 

 

1-- Evolução do número de pessoas atendidas na extensão 

 

2012 2013  2013/2014 

93.601 151.781 151.781/ 3.573 = 

155354 

 

2- Pessoas atendidas na Extensão cumulativamente 
 

Itens Criação da 

UECE -1974 a 

2006 – 

 30 anos 

 

2007-2014 

 

7 anos 

pessoas atendidas na extensão cumulativamente 752.320 653.507  

 

 

3 - Dados anuais 

 

(*)  Extensão – dados anuais 
* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Extensão 40.992 62.632 71.684 120.122 109.214 93.601 151.781 3.573 653.507 

 

 

4-- Perfil da Política Estudantil: 

 

Itens                                                             2011      2012 2013 2014 

bolsas de extensão                                         60           90 100 325 

 

5- Perfil da Extensão: 

Itens 2007 2014 

projetos de extensão em atividade 68 115 

(2013/2014) 

parcerias – empresas privadas  329 

parcerias – instituições públicas  55 

parcerias – organizações sociais  28 

 
6 - Perfil da Inovação Tecnológica: 

Itens 2007 2014 

depósito de patente de tecnologias inovadoras  18 

patente de tecnologias inovadoras  06 

depósito de patente de modelos de utilidade  02 

patente de modelos de utilidade  01 

registro de software  04 

registro de marca  01 

portefolio de demanda de incubação  31 

pré-incubação  01 
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7- Resultados de atendimento: 

DESCRIÇÃO BENEFICIADOS 

Programas  105.448 

Projetos   28,883 

Outros (Eventos, Prestação de Serviço, etc)   17.450 

TOTAL 151.781 

 

 

* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Extensão 40.992 62.632 71.684 120.122 109.214 93.601 151.781 3.573 653.507 
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ANEXO 09 - FOTOS DE OUTROS EVENTOS 

 

 

EVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES PROMOVIDO PELA SEDUC NO DIA 

DO ESTUDANTE  

 

  

 

 
 

 

Stand da UECE no evento do Centro de Convenções  
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Encontro com a GAIA EDUCATION 
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ANEXO 10 – EQUIPE DE ELABORAÇÃO 
 

 

 

Pró-Reitora de Extensão: Profa Dra Lucia Helena Fonseca Grangeiro - Acessória 

Multidisciplinar 

Profa. Dra. Claudiana Nogueira de Alencar- Célula de Saúde e Promoção Social 

Kamila Neves Chaves Pontes - Núcleo de Projetos 

D’Mari Sanca - Núcleo de Certificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


