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Introdução

Este levantamento de iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri-UFCA
objetiva contribuir com a sistematização e publicização das atividades extensionistas de nossa
Instituição.
Neste documento consta um quadro com as ações de extensão cadastradas, um breve resumo das
mesmas, bem como o nome do(a) coordenador(a) e o contato.
Esperamos que este documento possa ser útil para coordenadores(as), bolsistas e demais
pesquisadores em extensão da Universidade Federal do Cariri-UFCA e quiçá de outras Instituições
de Ensino Superior da Região do Cariri Cearense e do Brasil.
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AÇÕES DE EXTENSÃO UFCA
AÇÃO DE EXTENSÃO

LABORATÓRIO DE
PRÁTICAS EM JORNALISMO

NAVEGANDO ENTRE OS
MARES DO CONHECIMENTO

DESCRIÇÃO
O Laboratório de Práticas Jornalísticas vem atender a necessidade
de pensar sobre o fazer jornalístico, de propor novas formas de
atuação para os jornalistas, de exercitar os pressupostos
aprendidos em sala de aula e de capacitar os estudantes para o
mercado de trabalho. Projetos de extensão da UFCA, cursos de
graduação da Universidade Federal do Cariri, ONGs, associações
comunitárias e movimentos sociais da região podem ser
beneficiados pelos produtos e serviços disponibilizados pelo
Laboratório. Assim, são necessários professores, técnicos e
estudantes para compor a equipe que irá disponibilizar serviços de
matérias jornalísticas em um portal, reportagens sobre temas da
região, assessoria de comunicação para os projetos de extensão e
conteúdo jornalístico para os cursos da UFCA. Os estudantes
participantes do programa atuação nas áreas de reportagem,
fotojornalismo, webjornalismo, edição jornalística e design de
notícias.
Esta presente proposta de ação de extensão tem como objetivo
principal estabelecer a Revista NAU Social, periódico online, tecnológico e interdisciplinar voltado à formação em gestão social e
políticas públicas. Na tentativa de reforçar esta última característica, propomos aqui neste projeto realizar quatro rodas de conversa
(debates) com a sociedade a partir de temas abordados nos textos
publicados em dois números da NAU Social no ano de 2015. Para
tanto, busca envolver professores, pesquisadores e estudantes da
Universidade Federal do Cariri (entidade proponente) e da Universidade Federal da Bahia (entidade parceira). Ao final do projeto,
esperamos que os artigos publicados na revista sejam acessados e

COORDENADOR(A)

Juliana Lotif Araújo
julianalotif@gmail.com

Ives Romero Tavares do Nascimento
ivestavares@ufca.edu.br
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postos em debate por mais usuários interessados nas temáticas publicadas pela revista, o que fortalecerá o caráter formativo da NAU
Social e a missão extensionista da UFCA.
O Programa MAPEAMUS teve início em 2011, a partir da
aprovação do mesmo no Edital PROEXT 2010 e também como
Projeto de Extensão da UFC, atualmente UFCA. É constituído de
duas propostas complementares entre si: a) diagnosticar a
realidade musical do Cariri cearense, através do reconhecimento
de ambientes-espaços e de práticas musicais destinados a
formação e fruição musical e;b) realizar ações práticas de
capacitação e formação artístico-musical, a partir da promoção de
eventos formativos na área de música. As ações acontecem em
área delimitada no Cariri, englobando especificamente o
MAPEAMUS - MAPEANDO
CRAJUBAR, sem prejuízo da realização de ações em outros
ESPAÇOS E REALIZANDO
AÇÕES MUSICAIS NO CARIRI municípios. O Programa é inédito na região e tem contribuído para
a criação de um espaço de estudo e produção musical na UFCA,
CEARENSE
em Juazeiro do Norte, em consonância com o CEMUC - Centro
de Estudos da Música do Cariri e o Programa Paidéia. Desde a sua
criação o MAPEAMUS tem adquirido credibilidade e está
conquistando parceiros importantes. O projeto tem se apresentado
de grande relevância para a região, posto que suas ações, em
conjunto com o PET MÚSICA UFCA têm contribuído para o
desenvolvimento sistematizado do ensino da música no cariri
cearense, bem como despertado o interesse de muitos jovens pela
música, mesmo que, inicialmente, pelo diletantismo.
O “Diálogos sobre o Patrimônio” promoverá a reflexão acerca das
questões que envolvem o Semiárido e a sua Cultura em interface
com os cenários regionais, nacionais e globais, de modo que tal
DIÁLOGOS SOBRE O
postura viabilize a propositura e/ou rearranjo de políticas públicas
PATRIMÔNIO
com foco na cultura em vista do desenvolvimento sustentável dos
territórios.

Márcio Mattos
marciomattos@cariri.ufc.br

Polliana Luna Nunes Barreto
polliana@ufca.edu.br

5

Levantamento Ações de Extensão UFCA
O Projeto objetiva ainda mobilizar a comunidade local em torno
das questões que afetam seu cotidiano; viabilizar a abertura da academia aos saberes da comunidade; incentivar a produção cultural
regional; promover a integração da cultura popular e cultura universitária; proporcionar momentos propícios à proposição de políticas públicas e interferência nas políticas existentes; discutir a
preservação e valorização dos patrimônios culturais e socioambientais; valorizar a cultura e saberes locais.
O projeto “Cinema Brasileiro Contemporâneo: Direitos Humanos
e Meio Ambiente” pretende oportunizar a um número crescente de
pessoas um conjunto de reflexões envolvendo o tema dos direitos
humanos e do meio ambiente a partir da exibição de filmes
nacionais e realização de debates. Acreditamos que a visibilidade
para questões envolvendo essas questões torna-se cada vez mais
importante, seja em âmbito regional, nacional ou global.
Valorizando a exibição de filmes realizados em território brasileiro
CINEMA BRASILEIRO
especialmente nas duas últimas duas décadas, o projeto “Cinema
CONTEMPORÂNEO:
Brasileiro Contemporâneo: Direitos Humanos e Meio Ambiente”
DIREITOS HUMANOS E MEIO
pretende alcançar um público de aproximadamente 100 pessoas
AMBIENTE
por sessão, bem como atingir possibilitar aos alunos do
IESA/UFCA e ao restante da população de Icó a criação de um
espaço com exibições e debates de filmes acontecendo de forma
continuada e sistemática na cidade. Potencializar o cinema como
veículo cultural privilegiado para pensar e refletir sobre a realidade
e estimular um contato e diálogos mais próximos entre
estudantes/comunidade e pesquisadores/cineastas também estão
entre nossos intentos.
O projeto de Rugby nas escolas introduz a prática de uma atividade
RUBGY NAS ESCOLAS: DE
esportiva olímpica complementar a uma ação de Direitos
MÃOS NA BOLA PARA
Humanos, vinculado à secretaria de esportes e de educação de
DRIBLAR O TRABALHO
Juazeiro do Norte/CE para a prevenção e erradicação do trabalho
INFANTIL
infantil e proteção ao trabalhador adolescente.
A presente ação de extensão consiste na criação de uma Escola de
ESCOLA DE FORMAÇÃO
Formação Cidadã, que tem como objetivo geral a realização de
CIDADÃ DO CARIRI

Rodrigo Capistrano Camurça
rodrigo.capistrano@cariri.ufc.br

Neumayer Sousa Maia Filho
neumayer@cariri.ufc.br
Geovani de Oliveira Tavares
geovanitavares@ufca.edu.br
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QUANTA CIÊNCIA - UM
PROJETO DE DIVULGAÇÃO
E FORMAÇÃO CIENTÍFICA
POR MEIO DA HISTÓRIA DA
CIÊNCIA

formações com conselheiros com vistas a qualificar os
instrumentos de controle social dos gastos públicos. A primeira
etapa do projeto consiste na capacitação interna da equipe e na
mobilização dos conselheiros para participarem das formações.
Esta etapa será realizada em parceria com o Ministério Público
Estadual. A segunda etapa do projeto consiste na realização de
formações envolvendo o conhecimento e experiência acumulada
pelos conselheiros e o conhecimento acadêmico produzido no
NPPCA, que é um programa que atual no Controle Social dos
Gastos públicos, promovendo ações no campo do Sistema
Tributário Nacional, Contabilidade Pública, Orçamento
Governamental e Direito Administrativo. A metodologia do
projeto será participativa, com realização de oficinas, rodas de
conversar e o incentivo a criação de fóruns de conselheiros para
garantir a continuidade da formação com o apoio dos recursos
tecnológicos disponíveis.
O projeto visa a divulgação e a melhoria no ensino de Ciências da
Natureza, além da contribuição para o aumento da qualidade do
professor de Ciências da Natureza do ensino público, através de
atividades interativas, como educação continuada, grupos de
estudo interdisciplinar. Ao incluir a História da Ciência no
cotidiano escolar teremos um ensino de maior qualidade pois, ela
coloca o sujeito em condições de abordar os problemas
significativos, promovendo situações de aprendizagem que
permitam aos mesmos vivenciarem a construção dos
conhecimentos científicos. Isto posto, ações como palestras,
workshops, atividades culturais e minicursos serão desenvolvidas,
baseando-se em discussões pautadas em pesquisas em fontes
secundárias de História da Ciência. Acreditamos que com esse
projeto alcançaremos alguns resultados significativos, incluindo:
Melhoria na qualidade do Ensino Fundamental e Médio das
escolas participantes; implementação de atividades didáticas
inovadoras nas escolas, direcionadas à popularização da Ciência;
aproximação e diálogo entre Universidade, escolas de Ensino

Flávia Cristiane Vieira da Silva
flavia.cristiane@cariri.ufc.br
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HORTO DIDÁTICO: CULTIVO
DE PLANTAS BIOATIVAS NO
MUNICÍPIO DE BREJO
SANTO-CE

ENTRE AS PÁGINAS DA
HISTÓRIA DE ICÓ: OFICINAS
SOBRE FONTES HISTÓRICAS
E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Fundamental e Médio e comunidade; contribuir para a formação
inicial e continuada dos professores de Ciências Naturais.
Levando em consideração a grande biodiversidade brasileira, as
plantas são os principais elementos utilizados para a fabricação de
fitoterápicos e outros medicamentos. Além de serem essenciais na
medicina tradicional, constituindo produto principal em práticas
populares, como produção de remédios caseiros. Devido à grande
diversidade étnica e cultural do nosso país, é bastante comum a
utilização do conhecimento e técnicas da medicina tradicional,
conhecimentos esses que são repassados, e que contribuem para
um significativo acervo de manejo e uso de plantas bioativas.
Infelizmente, é notável que o saber popular em relação ao uso de
plantas medicinais tem se perdido com o passar do tempo. Diante
do exposto, o presente projeto de extensão visa ampliar o uso e o
conhecimento, por meio da implantação de um horto didático de
plantas bioativas do Município de Brejo Santo, Ceará. Além de
realizar o levantamento etnobotânico, catalogar as plantas
predominantes, resgatar o saber popular e integrá-lo com o
conhecimento científico e cultivar as plantas medicinais para
atender as demandas do projeto. As ações como plantio de mudas,
palestras, oficinas e visitação no horto didático serão
desenvolvidas com o propósito de alcançarmos resultados
significativos, como contribuir para aprofundamento e
fundamentação do conhecimento sobre plantas medicinais,
implantar um espaço didático que servirá como fonte segura de
multiplicação das plantas através de mudas e execução de oficinas
referentes às plantas medicinais e à saúde. E futuramente,
desenvolver, a partir do horto, uma farmácia viva, que atenda as
necessidades da população.
O projeto “Entre as páginas da história do Icó” oferecerá oficinas
de curta duração sobre fontes históricas, sua importância no
trabalho do professor/historiador e sua valorização enquanto
patrimônio documental. As oficinas ocorrerão na Casa de Câmara
e Cadeia, importante bem edificado tombado, em que se encontra

Jacqueline Cosmo Andrade
jacqueline.andrade@cariri.ufc.br

Jucieldo Ferreira Alexandre
jucieldoalexandre@gmail.com

8

Levantamento Ações de Extensão UFCA

LABORATÓRIO
INTERDISCIPLINAR DE
ESTUDOS EM GESTÃO
SOCIAL - LIEGS/UFCA

LABORATÓRIO
INTERDISCIPLINAR DE
JOGOS COLABORATIVOS

um patrimônio documental riquíssimo, datado dos séculos XVIII
e XIX, de origem cartorial e judicial. O público alvo serão
professores e, especialmente, alunos do Ensino Básico da cidade
do Icó. O projeto está embasado na premissa básica da Educação
Patrimonial que considera a preservação dos bens culturais como
uma prática social, que deve estar inserida no cotidiano das
pessoas. Destarte, a aproximação dos professores e alunos com tal
acervo documental pode ser não só garantia para a salvaguarda dos
bens culturais, como também elemento de autoestima e de
afirmação das identidades, ao promover relações sensíveis das
comunidades com seu passado, memória e patrimônio.
A compreensão dos contextos sociais, políticos, econômicos,
culturais e tecnológicos de nossa sociedade faz parte do trabalho
dos pesquisadores e do dia-a-dia da Universidade. Tomando este
postulado como fundamento o Laboratório Interdisciplinar de
Estudos em Gestão Social da Universidade Federal do Cariri
(LIEGS/UFCA) vem, desde o seu início, atuando como um núcleo
de extensão e pesquisa na prospecção, sistematização e difusão de
conhecimento em gestão social. O LIEGS/UFCA surgiu em
novembro de 2006 buscando aproximar e trocar saberes entre a
Universidade e a Sociedade, em uma perspectiva interdisciplinar.
Tem como foco a gestão do desenvolvimento socioeconômicoterritorial da região do Cariri cearense e desdobramentos para a
comunidade acadêmica e sociedade brasileira, através de estudos,
pesquisas, formação e difusão de conhecimentos em gestão social.
Realizaremos o levantamento e a sistematização de jogos
colaborativos, que serão apresentados através de seminários,
palestras, site, redes sociais e e-books para professores e
estudantes como forma de dinamizar o processo
ensino/aprendizagem de forma indissociada como metodologia
educacional. O projeto visa a criação de um grupo de estudos sobre
o tema e os temas transversais para essa sistematização, buscando
além de compreender conceitos, operacionalizar a utilização
destas metodologias com todos os participantes, tornando está uma

Waléria Maria Menezes de Morais Alencar
waleriamenezes@cariri.ufc.br

janio@ufca.edu.br
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O ENSINO DO CAMPO
CONCEITUAL DAS
ESTRUTURAS
MULTIPLICATIVAS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA

NOVOS OLHARES SOBRE O
SEMIÁRIDO BRASILEIRO: A
AÇÃO DA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA NA
FORMAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

MAPEANDO LEITURA E
INTERPRETAÇÃO:
ESTUDANTES E
PROFESSORES PODEM

sistematização criativa e participativa, não sendo meramente
reprodutora de conteúdo.
O presente projeto de pesquisa, tem por objetivo intervir de forma
colaborativa na prática de professores da Educação Básica no que
tange às Estruturas Multiplicativas, baseados no modelo de
formação “ação-reflexão-planejamento-ação”. Para atingir esse
propósito, realizaremos três estudos. O primeiro voltar-se-á para
uma análise da Prova Brasil; o segundo elaborará um instrumento
diagnóstico para os alunos. Por fim, o último estudo investigará
uma formação continuada com os professores. O projeto envolverá
escolas públicas de Educação Básica da região do Cariri. As
Estruturas Multiplicativas têm sido estudadas por Vergnaud (2009)
dentro da Teoria dos Campos Conceituais. Elas fazem parte de um
campo que envolve diversos conceitos, tais como os de
multiplicação e divisão. Nossa metodologia será a pesquisa
colaborativa, onde buscaremos promover o desenvolvimento de
estratégias de ensino que possibilitem a apropriação e expansão
deste Campo Conceitual por seus alunos.
Esta ação de extensão aqui proposta tem como objetivo consolidar
o Observatório de Políticas Públicas para Territórios também
como um espaço de formação em políticas públicas, gestão social,
protagonismo juvenil e desenvolvimento por meio de dois cursos
de extensão a serem realizados nas cidades de Icó e Juazeiro do
Norte, ambas no Ceará. De uma maneira inovadora, esses cursos
pretendem ser oportunizados por meio do Portal Desenvolvimento
e Territórios, local onde serão divulgadas diferentes e diversas
informações sobre as temáticas anteriormente relacionadas. Vale
dizer que todo o material didático produzido será disponibilizado
para o público em geral por meio do Portal aqui também
desenvolvido.
Abrigando a intenção de contribuir com o fortalecimento das
práticas de protagonismo acadêmico dos estudantes de graduação,
fomentando a leitura através de grupos de estudos, juntamente
com estudantes do Ensino Médio voltados para temáticas das

rodrigo.lacerda@cariri.ufc.br

ivestavares@ufca.edu.br

iracema.pinho@ufca.edu.br
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APRENDER JUNTOS.
(MAPAÇÃO)

Ciências Humanas, este projeto visa fortalecer o espaço de
formação inicial dos estudantes de licenciatura tendo como lócus
a escola, local também de formação continuada para professores e
de estudantes do ensino médio, sendo este nível a última etapa da
Educação Básica. Com o surgimento do pensamento
contemporâneo, e visto que a comunicação tem sido um complexo
desafio para a sociedade atual, consideramos necessário o
exercício de um pensamento que dialogue, negocie e argumente
com a realidade entre as pessoas e suas relações com a área
educacional. Na complexidade da atualidade, considerar que o
pensamento é passível de erro e que o erro é importante para a
construção da aprendizagem significativa individual e coletiva, faz
parte das ideias e ações deste projeto que se faz entre professores
e estudantes. Objetivamos favorecer o protagonismo estudantil nas
ações que envolvem a aprendizagem nas disciplinas da área de
humanas da Licenciatura Interdisciplinar, a pesquisa de temáticas
curriculares e tecnológicas, bem como, através das ações de
extensão aproximar a realidade acadêmica da comunidade escolar
através de métodos dialógicos nas relações de ensino e
aprendizagem. Os resultados esperados dizem respeito à
autonomia estudantil para estudo, escrita de artigos, produção
criativa de mapas conceituais e desenvolvimentos das habilidades
dialógicas com os atores do processo educativo na universidade e
escolas de educação básica que acolhem esta ação.

NÚCLEO DE PESQUISAS E
PRÁTICAS CONTÁBEIS
ADMINISTRATIVAS
MISCELÂNEA DE
EXPERIÊNCIAS: UFCA E
ESCOLAS DE ICÓ NO
FOMENTO DAS AÇÕES DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A gestão habitacional promovida pelo Escritório de Tecnologia
GESTÃO HABITACIONAL
APLICADA À POPULAÇÃO DE Social – ETECS tem como objetivo geral o desenvolvimento e

miltonjarbas@ufca.edu.br

celmetorres@gmail.com
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assessoramento de projetos técnicos de engenharia direcionados a
habitações populares e comunidades carentes e elaboração de
laudos técnicos para processos de usucapião, servindo o projeto
como veículo de integração entre universidade e sociedade,
corroborando no processo evolutivo da gestão habitacional na
região do cariri. A viabilidade do projeto assume a dimensão
referente difusão de conhecimentos teóricos e práticos em favor da
capacitação dos profissionais na área de engenharia civil em favor
do ambiente construído, gerenciamento dos recursos naturais da
região, auxiliando na sustentabilidade ambiental e dirimindo
questões relativas aos valores culturais, estéticos e econômicos nos
municípios da região do Cariri. Nesta dimensão o ETECS,
apresenta viabilidade social e econômica, pela demanda efetiva
existente na região nas questões voltadas a gestão habitacional,
com justificativas explicitadas anteriormente. Outro destaque
relevante do projeto é que o ETECS será um ambiente de
aproximação da Academia com a sociedade na busca de solução e
apoio as suas demandas construtivas e de gestão habitacional
existentes no município. Espera-se que a as ações realizadas
contribuam efetivamente com o processo de desenvolvimento
sustentável e garanta a gestão habitacional da população de baixa
renda, oferecendo a comunidades carentes uma melhor qualidade
de moradia.
O avanço da agricultura e a necessidade crescente por alimentos
fizeram surgir, nas últimas décadas, estudos e tecnologias que
permitiram a eclosão de processos produtivos visando o
CASA DE SEMENTES:
incremento da produção agrícola. A Revolução Verde, na década
ESPAÇO DE PRESERVAÇÃO
de 1970 possibilitou essa expansão com a utilização de sementes
DA AGROBIODIVERSIDADE E
híbridas e, mais recentemente as transgênicas em detrimento do
RESGATE DOS COSTUMES
conhecimento empírico acumulado ao longo dos anos pela
TRADICIONAIS DO HOMEM
agricultura camponesa, enfraquecendo a agrobiodiversidade e
DO CAMPO
erosão do potencial genético das sementes adaptadas as condições
ambientais de cada localidade (CAIO, 2010). Diante do exposto, a
presente proposta é justificada pela sua relevante importância de
BAIXA RENDA - ESCRITÓRIO
DE TECNOLOGIA SOCIAL

silveriojr@ufca.edu.br
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PROGRAMA DE FOMENTO À
ECONOMIA CRIATIVA DO
CARIRI

BANCO COMUNITÁRIO DE
SEMENTES: PRESERVAÇÃO
DO GERMOPLASMA
CRIOULO E
SUSTENTABILIDADE DA
AGRICULTURA FAMILIAR

resistência ao modelo de desenvolvimento hegemônico, bem
como pelo seu papel enfático de recuperação e preservação da
agrobiodiversidade e melhoria da qualidade das sementes
cultivadas e armazenadas, promovendo assim a introdução de
práticas sustentáveis e de resgate de costumes e tradições do
homem do campo, promovendo a sustentabilidade da agricultura
familiar e a segurança alimentar, bem como preservação do
patrimônio genético das comunidades rurais do cariri cearense.
O Programa Fomento à Economia Criativa “DO CARIRI” visa
potencializar o desenvolvimento socioeconômico dos
empreendedores criativos do Cariri através de sua identificação,
articulação em rede e fortalecimento, fomentando a economia
criativa da região com base nos princípios da diversidade cultural,
sustentabilidade, inclusão social e inovação. O Programa se
estrutura em 03 projetos: 1) Mapeamento e Cartografia Criativa do
Cariri; 2) Fortalecimento dos setores criativos do Cariri; 3) Ação
Colaborativa dos Empreendedores Criativos. Cada projeto
corresponde a um objetivo específico do programa e se desdobra
em metas, que norteiam o estabelecimento dos planos de
atividades e dos produtos almejados. Como resultados, espera-se:
construção da Cartografia Criativa do Cariri; articulação em rede,
incubação e capacitação dos empreendedores criativos; fomento à
ação colaborativa entre os empreendedores.
Sementes crioulas ou landraces, são genótipos vegetais cultivados
por longos períodos em pequenas comunidades sob reduzida ação
de seleção praticada pelo homem. Deste modo, são consideradas
fontes de variabilidade para o desenvolvimento de novas
cultivares além de serem a principal fonte de semente para plantio
no caso de pequenos agricultores e comunidades tradicionais.
Sementes crioulas, via de regra, são armazenadas em estruturas
comunitárias denominadas Banco de Sementes, cujo objetivo
principal é a preservação do germoplasma local e disponibilização
dos mesmos para os agricultores associados quando da época de
plantio. Nesta proposta de extensão, pretende-se estimular a

raniere@cariri.ufc.br

lucasluz@cariri.ufc.br
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criação de uma casa de sementes no Sítio Sabiá, Juazeiro do Norte.
Para tanto, pretende-se ministrar por meio de palestras e cursos
para agricultores, prioritariamente do Sítio Sabiá, conhecimentos
teóricos sobre colheita, secagem, armazenagem e utilização de
sementes crioulas. Ao final do projeto, espera-se ter capacitado no
mínimo cinco multiplicadores de conteúdo oriundos da
comunidade supracitada, para que os mesmos utilizem seus
conhecimentos em função da qualidade de vida da sua
comunidade.
As áreas de riscos de deslizamentos e de inundações estão
presentes nas várias cidades do país, provocando diversas vítimas
fatais e problemas de saúde às comunidades. Na RM-Cariri este
problema já está sendo evidente, devido ao crescimento urbano
acelerado dos últimos anos e às ocupações irregulares, sujeitas a
AÇÕES DE
desastres naturais e a diversas doenças. O objetivo geral deste
GERENCIAMENTO DE ÁREAS
Programa é contribuir com a redução de desastres naturais da RMDE RISCOS EM
Cariri, através de realização de cursos e palestras, gerando
ASSENTAMENTOS
subsídios de melhoria da preservação do meio ambiente e do
PRECÁRIOS NA REGIÃO
desenvolvimento sustentável da Região. Através do
METROPOLITANA DO
desenvolvimento deste Programa espera-se que os gestores
CARIRI
públicos municipais estejam aptos a enfrentar os problemas
vinculados aos desastres naturais urbanos, e que a uma parcela da
população moradora de áreas de risco tenha informações sobre a
preservação do meio ambiente e sobre a melhoria de sua qualidade
de vida.
Objetivando prestar assistência técnica aos agricultores da região
e a comunidade urbana, no que diz respeito à diagnose e controle
de pragas e disponibilizar serviços para atendimento ao público e
ATENDIMENTO AO PÚBLICO suporte ao Programa Estadual de Defesa Sanitária Vegetal e aos
estudantes e/ou professores, o Laboratório de Entomologia da
NO LABORATÓRIO DE
UFCA atenderá de março de 2015 a fevereiro de 2016. Para isso,
ENTOMOLOGIA DA UFCA
o bolsista receberá o material com ataque de pragas e caso for
necessário, serão realizadas visitas ao campo ou na residência,
para observação do quadro sintomatológico in loco. Os materiais

anabandeira@cariri.ufc.br

razevedo@ufc.br
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ESCRITÓRIO HABITAR:
CONSULTORIA DE
ENGENHARIA PARA
AUTOCONSTRUÇÃO

enviados ou coletados pela equipe serão em geral, partes da planta
apresentando sintomas de ataques da praga. A análise visual do
quadro sintomatológico será feita tão logo o material seja
submetido ao exame e todos os sintomas anotados em ficha
própria, comparando esse quadro com o descrito na literatura
disponível. Os insetos pequenos serão coletados com um aspirador
bucal e os grandes manualmente e depois colocados em frascos.
As borboletas e mariposas serão coletadas com redes
entomológicas, enquanto que para os vivem na vegetação rasteira,
será utilizada a rede de varredura. Já os percevejos serão coletados
com um guarda-chuva entomológico. Após a coleta, o material
será conduzido ao Laboratório de Entomologia para
procedimentos de triagem e posterior identificação em nível de
ordem, família e espécie. Com a implantação dessa ação espera-se
levantar, catalogar e avaliar os graus de incidência de insetospraga que ocorrem na Região do Cariri associadas a frutíferas,
hortícolas e grandes culturas; Apoiar os Sistemas Estadual e
Federal de Defesa Sanitária Vegetal com a prestação de serviços
de consulta fitossanitária; Estruturar o Laboratório de
Entomologia para atendimento ao público; Melhorar o
conhecimento da realidade da sanidade vegetal das principais
culturas cultivadas na Região do Cariri; promover uma maior
integração na área de defesa sanitária vegetal formada pela UFCA
e ADAGRI para apoiar o monitoramento dos principais insetospraga que ocorrem nas culturas. O apoio da comunidade científica
e tecnológica às políticas estaduais de defesa agropecuária
proporcionará um impacto positivo para os produtores familiares
e particulares da Região do Cariri e para a Academia, atuando na
solução dos gargalos relacionados à melhoria da qualidade e da
situação fitossanitária e seus produtos.
O Escritório Habitar está vinculado ao valor da habitação na
elaboração da dignidade humana na esfera social. A oportunidade
de acesso a uma condição de vida melhor esta intimamente ligada
à melhoria da estrutura da sua moradia, e, em busca disso, nasceu

larissafalcao@cariri.ufc.br
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um instrumento empírico criado pela própria população no desejo
de adquirir de forma informal sua construção, denominado
autoconstrução. Diante disso, surge a necessidade de um
acompanhamento técnico para melhor valorizar esse instrumento
de grande poder social a fim de inserir uma significativa melhoria
nos padrões de qualidade e durabilidade das edificações e na
própria regularização dos lotes de terrenos e das construções.
Desta forma, surge a oportunidade de a Universidade servir à
comunidade, no caso, os autoconstrutores, com os conhecimentos
desenvolvidos por ela e dentro dela.
Busca-se com este projeto trabalhar sobre as necessidades por
melhoria da UFCa no que tange a qualidade das refeições de seus
restaurantes universitários e sobre o aprimoramento do sistema de
MELHORIA DA QUALIDADE
produção das suas empresas parceiras, com foco inicial na de
DE ALIMENTOS: UM ESTUDO
refeições. Acredita-se que, com ações desta natureza, o
DE CASO DA ISM GOMES DE
desenvolvimento regional sustentável torne-se uma realidade.
MATOS, FORNECEDORA DE
Especificamente, serão trabalhadas ações contra o desperdício e a
REFEIÇÕES DA UFCA
favor da eficiência no fornecimento de refeições, através de
ferramentas estatísticas de controle de qualidade, previsão e
diagnóstico.
O desenvolvimento industrial do Cariri Nordestino começou com
fábricas de fundo de quintal, priorizando o conhecimento passado
de geração em geração sem um embasamento técnico científico,
DESENVOLVIMENTO DO
como se iniciam muitos negócios no Brasil. Porém a forte
POLO INDUSTRIAL DO
concorrência internacional do setor e o fortalecimento da indústria,
CARIRI NORDESTINO PELA
demandou conhecimentos mais específicos de processo para a
DISSEMINAÇÃO DA
otimização dos recursos e minimização das perdas. Hoje a região
ENGENHARIA
possui fábricas nos setores de refrigerantes, alumínio, alimentos,
confecções, móveis, laticínios, além de possuir o maior polo
calçadista da região nordeste, e um dos maiores do Brasil.
NÚCLEO DE PESQUISA E
EXTENSÃO EM
HORTICULTURA
GRUPO SEMENTES DO
ASSISTIDA

praf62@gmail.com

marley@cariri.ufc.br

clmarko@yahoo.com.br
clmarko@yahoo.com.br
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AMANHÃ - GSA

INCUBAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS
SOLIDÁRIOS A PARTIR DA
ITEPS/UFCA

A ITEPS - Incubadora de Empreendimentos Populares Solidários
é uma ação de extensão da UFCA baseada nos princípios da
Economia Solidária que desenvolve ações de incubação em
grupos, comunidades e empreendimentos produtivos locais,
priorizando as iniciativas coletivas e populares. O programa tem
como objetivo estruturar a organização interna da ITEPS através
do funcionamento de seis comissões transversais e
complementares: Secretaria; Estudo e Pesquisa; Comunicação;
Formação; Projetos e Compras, como função fomentar, apoiar e
aprimorar a incubação universitária em empreendimentos
econômicos solidários da Região do Cariri, além de difundir as
metodologias de incubação e a proposta da Economia Solidária. A
incubação se dá a partir de uma concepção dialógica, em que os
sujeitos envolvidos assumem um papel ativo em todas as etapas
do processo e os empreendimentos ou grupos são desenvolvidos
de acordo com as suas potencialidades, combinadas com os
conhecimentos trazidos pela universidade.

augusto@ufca.edu.br
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PROMOVENDO O BEM
ESTAR

EDUCAÇÃO EM SAÚDE:
INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO DE CASAIS
NO PRÉ-NATAL

O Projeto Promovendo o Bem Estar atuará estimulando modificações dos comportamentos prejudiciais à saúde da população atendida pelos Centros de Saúde participantes, tais como os relativos
à má alimentação, tabagismo, consumo de drogas e ainda abordará
assuntos como saúde bucal, prática de sexo seguro e importância
do rastreamento de neoplasias. Os encontros semanais serão ministrados por acadêmicos integrantes do projeto, assim como profissionais de saúde convidados. As reuniões terão duração média
de 3 horas, sendo iniciadas por uma dinâmica, de modo a introduzir o tema abordado e chamar a atenção das pessoas para os hábitos
prejudiciais que seguem. Dessa forma, haverá um maior esclarecimento à população de medidas que possam melhorar sua qualidade
de vida, através de estratégias de promoção da saúde propostas
acima. Uma população mais esclarecida será difusora dos conteúdos aprendidos e dessa forma, mais pessoas poderão se beneficiar
com esse Projeto. Além disso, os estudantes de medicina envolvidos poderão conhecer mais de perto à comunidade, suas dúvidas e
deficiências. Logo, o Projeto é de fundamental importância para o
bem estar da sociedade e dos alunos envolvidos nessa ação, pois
haverá uma troca mútua de conhecimento de ambas as partes.
Esse projeto objetiva incentivar a participação dos casais no prénatal, através das ações de educação em saúde desenvolvidas por
equipe interdisciplinar. Pretende-se ao final do projeto alguns
benefícios para a tríade: mãe, pai e filho, como por exemplo,
incentivar a participação paterna no pré-natal; estimular a
compreensão sobre cuidados que poderão norteá-los durante o
ciclo gravídico – puerperal; vínculo afetivo; prevenção de
intercorrências; e, uma gestação mais saudável. Através dessas
ações extensionistas, pretende-se também alcançar a
interdisciplinaridade, integração dos pilares da universidade no
contexto proposto; e, novos saberes e vivências aos acadêmicos de
medicina.

jglauconoroes@gmail.com

milenascosta2011@hotmail.com
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GRUPO DE ESTUDOS
AVANÇADOS EM GERIATRIA
E GERONTOLOGIA DO
CARIRI – GEAGGC

Este projeto tem como objetivo principal, proporcionar aos seus
membros o acesso ao conhecimento científico relacionado com as
especialidades médicas de Geriatria e Gerontologia, enriquecendo
o processo de ensino-aprendizagem e de construção do
conhecimento fazendo que os participantes adquiram
embasamento teórico que lhe propicie lidar com os diferentes
malefícios que atingem os idosos além do embasamento prático
das visitas à enfermaria do HMSVP e das palestras ministradas
para os pacientes e seus familiares. A metodologia baseia-se na
realização de encontros semanais ministrados pelos alunos, que
abordarão diversos assuntos inerentes à saúde do idoso de uma
forma interativa, permitindo o diálogo, de modo que possa originar
debates com possíveis confrontos entre o conhecimento prévio dos
assuntos discutidos no dia e o conhecimento adquirido durante as
reuniões. Espera-se implementar o conhecimento dos alunos
participantes e dos pacientes e seus familiares por meio da
realização desses encontros semanais, de campanhas sócioeducativas em praças públicas e casas de repouso, da realização de
um estágio e da elaboração de trabalhos científicos para
apresentação em congressos.

draparecidagufca@gmail.com
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PROJETO PREVENÇÃO DE
DOENÇAS INFECCIOSAS E
PARASITÁRIAS NA
COMUNIDADE

O Projeto “Prevenção de doenças infecciosas e Parasitárias” tem
como objetivo mostrar a população assistida pelos: Centro de
Atenção à Pessoa Idosa, PSF Centro I, PSF Centro II e PSF Vila
Santo Antônio sobre como prevenir as principais doenças
infecciosas e também conscientizá-las sobre a importância dessas
medidas na comunidade como forma de melhorar a qualidade de
vida dessas pessoas. Durante o ano de 2015 serão administradas
palestras semanais em ambos os Centros com duração de 2h cada,
serão utilizados nas atividades uma linguagem simples clara e
interativa para a população assimilar melhor o conteúdo aprendido
e com isso difundir o esse aprendizado a sua localidade. Além
disso, teremos uma ação mensal diretamente na comunidade, onde
serão usados carro de som, panfletos e cartazes alertando a
população do perigo que as doenças infecciosas podem causar e a
forma de preveni-las. Esperamos com isso alcançar um maior
número de pessoas beneficiadas pelo Projeto. Além disso, iremos
coletar os dados obtidos em cada palestra com as informações
recolhidas na Secretaria de Saúde a fim de elaborar um perfil
epidemiológico daquela região para posterior publicação de
artigos científicos.

mauricioinfecto@gmail.com
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PROGRAMA DE EXTENSÃO
EM INFECTOPARASITOLOGIA

Considerando os dados alarmantes de morbidade de mortalidade
associados às doenças infecciosas e parasitárias, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Assim como o reconhecimento
de que uma parcela expressiva destes agravos pode ser prevenida
através de informações adequadas e bons hábitos de higiene, neste
cenário, o desenvolvimento de educação em saúde revela-se como
uma ferramenta útil para mitigar a situação de saúde pública vigente e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. Pelo exposto, propõe-se a continuidade e ampliação do presente programa
de extensão, cuja metodologia também está apoiada em atividades
educativas quanto à prevenção dessas doenças e promoção da saúde, abrangendo as populações mais carentes em parceria com as
equipes da Estratégia de Saúde da Família locais. Além das atividades educativas a serem realizadas através do presente programa,
pretende-se atuar também na frente extensão-assistência, mantendo o Laboratório de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia
- LAMIP da Faculdade de Medicina da UFCA a serviço das ações
de extensão em benefício da população. O presente programa de
extensão vem sendo desenvolvido desde 2012 e, em virtude destas
ações bem sucedidas, propõe-se continuar e ampliar as atividades
de extensão para beneficiar, direta ou indiretamente, a comunidade
local, contribuindo para uma assistência de saúde dinâmica e integral proporcionada pela Faculdade de Medicina-UFCA.

marcosantonio@ufc.br
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TAMBÉM SOU DOUTOR:
FORMANDO "DOUTORES
MIRINS" PARA PREVENIR E
SOCORRER ACIDENTES
DOMÉSTICOS

As medidas de prevenção e controle dos acidentes e violências
precisam ser compreendidas e praticadas não só pelos órgãos competentes, mas principalmente pela família e sociedade. As Instituições Educacionais são locais próprios e privilegiados para o desenvolvimento de ações educativas para a prevenção dos acidentes
infantis (OLIVEIRA, 2003). Estes espaços são ideais para fortalecer a implantação de “sementes” preventivas em relação aos acidentes com crianças e adolescentes. A escola tem papel fundamental na conscientização da criança quanto aos riscos que permeiam
o domicílio e os mecanismos de evitá-lo (VIEIRA et al, 2005). O
trabalho com prevenção de acidentes nas escolas também é preconizado pelo Ministério da Educação por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Fundamental (BRASIL,
1997), os quais recomendam que a escola ofereça oportunidades
para que o aluno seja capaz de “conhecer e evitar os principais
riscos de acidentes no ambiente doméstico, na escola e em outros
lugares públicos”. Dentro dessa perspectiva, esse projeto de extensão visa formar e educar crianças e adolescentes na faixa etária de
6 a 10 anos de idade a partir de ações de prevenção e de primeiros
socorros de acidentes domésticos. Esse trabalho será desenvolvido
através de atividades lúdicas, como peças teatrais e oficinas, em
escolas públicas e privadas, por alunos do curso de medicina da
UFC. Esse projeto permitirá aos estudantes no início da Faculdade
de Medicina atuar na prevenção de doenças e agravos e apresentará aos alunos a oportunidade de ensinar, ter percepções sobre a
infância e a adolescência em relação à saúde e atuar nas comunidades. Além disso, esse projeto, que já está sendo colocado em
prática desde o ano de 2014, envolve um trabalho educativo em
saúde, voltado a atender uma demanda especifica da comunidade,
tendo como objetivo a multiplicação dos saberes e práticas, na intenção de provocar mudanças de atitude. Foi realizado um trabalho
de educação e prevenção para 225 alunos de duas escolas do município de Barbalha, CE, durante o período de agosto, setembro e
outubro de 2014. O que resultou em seis intervenções preventivas.

sally@cariri.ufc.br
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Dessa forma, pretende-se prosseguir e ampliar as medidas de intervenção, abrangendo mais escolas nas cidades de Crato, Juazeiro
e Barbalha, no Ceará.
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CUIDADOS COM A SAÚDE NA
TERCEIRA IDADE

O PROJETO CUIDADOS COM A SAÚDE NA TERCEIRA
IDADE atua com o objetivo de esclarecer a população idosa assistida pelo Centro de Saúde do Idoso sobre as doenças mais prevalentes na terceira idade e também conscientizá-los na melhoria da
qualidade de vida através da demonstração dos benefícios de uma
alimentação equilibrada, da orientação sobre a importância das
práticas de exercícios físicos, da conscientização sobre os perigos
da automedicação, da manutenção de uma mente saudável, da garantia do conhecimento sobre diversas doenças que podem ser prevenidas de forma adequada através de uma correta educação em
saúde, dentre outros. Durante todo o ano são realizadas palestras
utilizando-se recursos audiovisuais, dinâmicas e debates por meio
de uma linguagem clara, simples e acessível para a melhor assimilação do conteúdo pelos idosos. Após cada reunião, separamos um
intervalo de tempo para discussão do conteúdo e troca de ideias.
Com isso, podemos notar a carência que essa população tem de
informações e a relevância de se executar ações de educação em
saúde a essa faixa etária que precisa cada vez mais de cuidados.
Dessa forma, espera-se em 2015 divulgar mais na região do Cariri
o Projeto, assim como levar mais recursos interativos para os debates, afim de que o nosso público alvo continue aumentando e
mais idosos possam se beneficiar nessa ação em saúde. Ademais,
almeja-se, a partir de 2015, orientar também o círculo familiar dos
idosos cadastrados no Projeto de forma a garantir o apoio para o
enfrentamento de adversidades e enfermidades.

irisandro@cariri.ufc.br
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LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE
E ESPIRITUALIDADE DO
CARIRI

A LIASE - Cariri é um espaço agregador de discentes, docentes e
servidores técnico-administrativos da Faculdade de Medicina UFCA e de outros cursos da área da Saúde da região e seu intuito
maior é proporcionar aos seus membros e à comunidade envolvida
conhecimentos gerais e específicos acerca da interação entre saúde
e espiritualidade, abordando evidências científicas e sua implicação na saúde dos pacientes e cuidadores a partir de uma visão holística do ser humano. Para tanto, atividades de ensino, pesquisa,
extensão e cultura pretendem ser desenvolvidas. No âmbito do ensino, oficinas, palestras, mesas redondas e seminários serão elaborados. Acerca da pesquisa, almejar-se-á a execução de trabalhos
de cunho científico. Na inserção da cultura em nosso planejamento, será levada em consideração as diversas expressões artísticas, de credo, de leis e afins da população Os resultados dessas
atividades serão estendidos à comunidade, promovendo a interação entre a sociedade e Universidade, assegurando uma relação
bidirecional entre as mesmas, de tal modo que os problemas sociais de cunho da espiritualidade recebam atenção produtiva por
parte da academia.

mauricioinfecto@gmail.com
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LIGA ACADÊMICA DE
PARASITOLOGIA MÉDICA LIPAM/NÚCLEOS DE
ESTUDOS AVANÇADOS EM
DOENÇAS TROPICAIS

O propósito da criação da Liga Acadêmica de Parasitologia Medica - LIPAM nasce da necessidade de articulação das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, exercitando a transdisciplinaridade
e a intersetorialidade, desenvolvidas na Disciplina de Parasitologia
Médica do Curso de Medicina do Campus de Barbalha da Universidade Federal do Cariri - UFCA. A proposta essencial da LIPAM
é o aprofundamento da temática de parasitologia com vistas a melhorar a compreensão dos problemas de saúde prevalentes na região, servindo de base para a formação médica voltada às necessidades da população caririense. Neste contexto, objetiva-se propiciar condições para aquisição de conhecimento, competências e
habilidades, melhorando à atenção da população que se encontra
sob um maior risco parasitário. A equipe de trabalho será formada
por uma comissão central constituída pelos membros que estejam
envolvidos em projetos de extensão, monitoria ou pesquisa na área
da parasitologia clínica. Neste contexto, a LIPAM pretende: (a)
estimular as atividades de pesquisa na comunidade acadêmicas,
ressaltando a Leishmaniose Visceral e Tegumentar, a Dengue, a
Doença de Chagas e as helmintoses intestinais; (b) realizar um
evento durante a Semana Nacional de Combate à Leishmaniose e
no dia Nacional de Combate à Dengue; (c) realizar atividades com
as crianças internadas nos hospitais, com auxílio de teatro de fantoches, canções educativas, atividades lúdicas relacionadas à prevenção das parasitoses, nos municípios de Barbalha, Juazeiro e
Crato; (d) realizar campanha de Doação de Sangue na Faculdade
de Medicina; (e) promover atividades com as cozinheiras das escolas de Ensino Fundamental para orientação quanto à lavagem de
frutas e verduras, preparação de alimentos e higiene pessoal; (f)
fomentar a produção cientifica com envio de artigos para revistas;
(g) promover atividades educacionais em escolas de ensino fundamental enfocando a importância da higiene pessoal e de medidas
de profilaxia que possam evitar a proliferação de parasitoses, empregando uma abordagem multidisciplinar através de oficinas, filmes e palestras, com linguagem acessível; (h) realização de evento

socorro.vieira@ufca.edu.br
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na faculdade com laboratórios que realizam exames parasitológicos diferenciados para complementação acadêmica.
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O presente projeto de extensão tem como objetivo geral realizar
encontros dialógicos com os idosos atendidos no Centro de Referência do Idoso na cidade de Juazeiro do Norte-CE, acerca da promoção do envelhecimento saudável. Será desenvolvido para os
idosos atendidos no Centro de Referência do Idoso do município
de Juazeiro do Norte – Ceará. Espera-se que os idosos tornem-se
mais cônscios dos mecanismos fisiopatológicos psíquicos e orgâENCONTROS DIALÓGICOS
nicos aos quais estão submetidos, e das formas mais eficazes de
SOBRE PROMOÇÃO DO
prevenção de agravos e promoção de práticas saudáveis, tornandoENVELHECIMENTO
os agentes ativos de sua própria saúde e multiplicadores de prátiSAUDÁVEL
cas saudáveis na ambiência da terceira idade. Acrescentam-se
como metas, as novas parcerias, como a da UFCA com o CRI; a
promoção do fortalecimento do vínculo entre idosos, alunos e profissionais do CRI; da integração entre ensino, pesquisa, extensão
e cultura mediante ações extensionistas; auxiliando assim, na formação dos acadêmicos de medicina envolvidos.
A Liga Caririense de Estudos Cardiológicos (LICEC) é uma ação
voltada para integração do aprendizado teórico-prático por meio
de vivências acadêmicas, hospitalares e comunitárias, permitindo
que o estudante de Medicina tenha um crescimento profissional
ainda mais amplo ao adquirir uma bagagem de experiências únicas
LIGA CARIRIENSE DE
ESTUDOS CARDIOLÓGICOS – e essenciais para a boa prática médica. Buscamos abrir um leque
de oportunidades de aprendizado para que o aluno incorpore cada
LICEC
nova experiência e aplique-as na sua futura profissão. Além disso,
buscamos conseguir o benefício social por meio do desejo de cada
aluno em aprender dentro da comunidade, prestando serviço e recebendo conhecimento para sua vida.

milenascosta2011@hotmail.com

licec2015@outlook.com
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Entendemos que o Projeto de Extensão Conhecer para Prevenir:
Doenças Infecto-parasitárias é mais uma ferramenta de aprendizado e de prevenção destes tipos de patologias tão comuns no Brasil, capacitando o estudante a trabalhar no ambiente comunitário,
observando o perfil de saúde nos locais onde as atividades do
grupo são desenvolvidas. Com isso, o aluno terá a oportunidade de
adquirir experiência para a sua vida profissional, sabendo empreCONHECER PARA
gar estratégias de promoção da saúde na condição futura de méPREVENIR: DOENÇAS
dico. Além disso, pretendemos desenvolver um trabalho de imINFECTO-PARASITÁRIAS
pacto social, capaz de reduzir problemas sabidamente danosos à
saúde como, por exemplo as DST’s, Dengue e parasitoses intestinais. Dessa forma, por meio da integração acadêmica e comunitária, pretendemos abrir novos aprendizados que não estejam restritos apenas às salas de aula, mas que se aproxima da realidade social com o médico encontrará no seu cotidiano, além de estarmos
contribuindo para mudanças sociais.
A ideia de desenvolver um projeto de extensão relacionado à temática dos acidentes mais prevalentes na faixa etária infanto-juvenil surgiu diante da pouca importância dada pelas políticas públicas, pela mídia e pela sociedade apesar de constituir-se em um problema de saúde pública, como mostram os dados epidemiológicos
contidos no projeto. Dessa forma, será procurada a promoção de
PREVENÇÃO DE ACIDENTES forma ampla, no município de Barbalha, de uma política prevenE PRIMEIROS SOCORROS NA tiva relacionada aos acidentes mais prevalentes na infância bem
INFÂNCIA E JUVENTUDE
como seus primeiros socorros a fim de garantir uma melhor qualidade de saúde para as crianças entre 5 e 15 anos. Para tal fim, o
projeto irá valer-se de diferentes e interativas ferramentas pedagógicas para ensinar às crianças e jovens na capacidade de identificação de situações de risco, bem como sua prevenção e conduta
adequada para cada tipo de acidente.

robertopinheirojr@hotmail.com

andresacnufc@gmail.com
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TESTE DO OLHINHO DETECÇÃO PRECOCE DE
AFECÇÕES OCULARES EM
RECÉM-NASCIDOS

O teste do olhinho ou teste do reflexo vermelho, embora ainda desconhecido por muitas pessoas, é um exame rápido e barato que
deve ser feito logo ao nascimento, visando detectar patologias oculares, como catarata congênita, glaucoma, retinoblastoma, entre
outras. Apesar da sua importância, infelizmente, o teste não é realizado em todos os estados, prejudicando assim o diagnóstico precoce de várias doenças. Na cidade de Barbalha, o teste do reflexo
vermelho é realizado no Hospital Maternidade São Vicente de
Paulo, porém, não atinge a totalidade dos recém-nascidos. A implementação do projeto, nesse hospital, iria ajudar a salvar a vida
de várias crianças. O projeto conta também com um embasamento
epidemiológico, o qual irá refletir através de números, a importância da realização do teste na prevenção de patologias. A realização
de palestras nas cidades que formam o triângulo CRAJUBAR, objetivando informar a população da existência e da importância do
teste, também está entre os objetivos do projeto. Diante do que foi
exposto, percebe-se a importância do projeto, uma vez que, além
de beneficiar os acadêmicos envolvidos através do conhecimento,
traz benefícios para a população e para o munícipio. Sabedores do
potencial que a Universidade Federal do Cariri possui, bem como
da grande demanda de recém-nascidos, em torno de 250 nascimentos/mês, percebe-se que o projeto “Teste do olhinho – detecção
precoce de afecções oculares” chega como uma alternativa a isso,
buscando findar com essa dificuldade.

carmem_peixoto@hotmail.com
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LIGA UNIVERSITÁRIA DE
PATOLOGIA DO CARIRI

SAÚDE NA MEDIDA CERTA

A LUPAC objetivará fornecer aos seus membros sólida formação
teórica em diversos temas da Patologia, bem como treinamento
técnico em análise micro e macroscópica de biópsias; estimulará o
debate e produção de textos científicos; realizará ações de promoção de saúde e prevenção de doenças em benefício da comunidade
em que se está inserida. Espera-se que a liga consolide-se como
instrumento de ampliação dos conhecimentos em patologia para
toda a comunidade acadêmica do Curso de Medicina do Cariri;
que sirva à comunidade caririense ao fornecer análise de materiais
em biópsias; que ajude no conhecimento e caracterização da população do Município de Barbalha – CE, ao promover análises
epidemiológicas no Serviço de Verificação de Óbitos; que promova educação em saúde através de suas atividades com a população.
Diante da prevalência ascendente e da morbimortalidade implicada, o sobrepeso e a obesidade são atualmente considerados problemas de saúde pública global. Frente a essa problemática, o projeto “Saúde na medida certa” propõe que estudante da UFCA extrapolem o espaço universitário e adentrem instituições de ensino
público da cidade de Barbalha-CE para avaliar o perfil antropométrico e IMC dos docentes, identificando distúrbios do peso e fatores de risco nessa população que encontra-se constantemente sob
estresse emocional e físico. Estabelecer-se-ão ações contínuas de
promoção da saúde com estímulo ao controle do peso corporal e
adoção de hábitos saudáveis, inclusive em praças públicas da cidade, atingindo não só os docentes, mas também alunos e comunidade externa. Almeja-se realização integração e troca de saberes,
contribuindo para a prevenção de agravos a saúde e estímulo ao
protagonismo dos estudantes frente a sua formação.

claudiogleidiston@hotmail.com

bernardo.ufca@gmail.com
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PROGEST – PROGRAMA DE
EXTENSÃO DE ATENÇÃO À
GESTANTE

O Progest trata-se de um Projeto de Extensão idealizado por um
grupo de 4 alunas da turma 14 do curso de Medicina da UFCA, ao
perceberem a necessidade da abordagem com mais ênfase de temas relacionados à obstetrícia. Suas atividades abordam o quadripé da Universidade: ENSINO – PESQUISA – EXTENSÃO –
CULTURA; sendo elas: 1. Ensino: participação dos membros do
Progest nos seminários e sessões clínicas apresentados na Famed
pelos residentes em Ginecologia e Obstetrícia, equivalendo a cumprimento de carga horária de 2 horas. Acompanhamento de prénatal de baixo risco em Unidades Básicas de Saúde parceiras do
Programa mediante todos os processos burocráticos necessários,
equivalendo a cumprimento de carga horária de 4 horas; 2. Pesquisa: elaboração de questionários a serem aplicados no início e
fim de cada intervenção de promoção à saúde nas Unidades Básicas parceiras do Progest. Os supracitados questionários servirão de
instrumento para posterior elaboração de trabalho científico orientado por docente do curso; 3. Extensão: este quesito constará de
palestras e ações de educação em saúde para as gestantes acompanhadas nas Unidades Básicas de Saúde parceiras do Progest, equivalendo a cumprimento de carga horária de 2 horas; 4. Cultura:
aqui, promoveremos oficinas de artesanato para as gestantes
acompanhadas pelo projeto, configurando cumprimento de carga
horária de 2 horas. Além das atividades acima citadas, também faz
parte do Progest plantões em sala de parto do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo. Representando assim, um Estágio em
Sala de Parto. O processo seletivo será realizado no inicio de
março de 2015 e o número de vagas será de 14 membros.

pbrayner7@gmail.com
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PREVENÇÃO DE DOENÇAS
CARDIOVASCULARES NA
COMUNIDADE

As alterações nas taxas de glicemia, colesterol e triglicerídeos devido, principalmente, a hábitos de vida pouco saudáveis servem de
base patológica para vários problemas cardiovasculares. O Projeto
de Extensão Prevenção de Doenças Cardiovasculares na Comunidade realizará suas atividades no período de março à dezembro de
2015 no formato de palestras educativas nas dependências do Centro de Atenção à Pessoa Idosa, Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão, Centro de Apoio à Saúde da Família e Posto Centro I e
II no município de Barbalha. Mostraremos à população assistida
pelos Centros de Saúde como prevenir as principais doenças cardiovasculares e os seus fatores de risco, além de orientar acerca da
necessidade de mudanças nos hábitos de vida como importante
ferramenta não só na prevenção de doenças, mas também no seu
tratamento. Como fruto do empenho dos acadêmicos de medicina
da Universidade Federal do Cariri na promoção da saúde, esperamos que grande número de pessoas estejam conscientes dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares e com isso possam
difundir o conhecimento adquirido nas palestras à sua casa e à sua
comunidade. A realização dessas atividades serão capazes de estimular a socialização e as mudanças nos hábitos de vida dessa população, possibilitando, dessa forma, uma melhora da sua qualidade de vida através de informações e cuidado.O Projeto de Extensão Prevenção de Doenças Cardiovasculares na Comunidade
representa uma oportunidade singular para a aproximação do acadêmico com a comunidade e para o desenvolvimento de atividades
extracurriculares, direcionadas para a educação médica e para a
pesquisa científica, além de ser um modelo de ação social.
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LIGA DE UTI DO CARIRI

LIGA ACADÊMICA DE
OFTALMOLOGIA DA UFCA
(LIOFT)

Este projeto propõe o ensino acadêmico direcionado para a realidade da Medicina Intensiva e Emergências Médicas, com a intenção de se cumprir com os objetivos propostos para as ações a serem realizadas no ano de 2015, especialmente no que concerne às
discussões científicas e aulas teóricas ministradas pelos membros
da liga e ao estágio monitorado pelos preceptores, com fins de capacitação dos membros acadêmicos na realidade da Medicina Intensiva. Durante todo o ano procedeu-se com o cronograma de aulas teóricas semanais, divididos de acordo com os temas relevantes
à prática intensivista e emergencial. Os plantões ocorreram conforme as escalas programadas para cada mês, devidamente divulgadas nas reuniões, envolvendo os espaços de Unidade de Terapia
Intensiva e Pronto Socorro do Hospital e Maternidade São Vicente
de Paula. Os estagiários serão acompanhados pelo preceptor participante do projeto e por convidados.
A Liga de Oftalmologia (LiOFT) é um projeto da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal do Cariri (UFCA) baseado no
tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Liga acadêmica é definida por
um grupo de alunos que se organiza para aprofundamento didático
em determinado tema, a mesma faz parte do dito currículo paralelo
do estudante de Medicina. Na liga, estudantes recebem aulas teóricas sobre determinado assunto, organizam cursos e simpósios,
desenvolvem projetos de pesquisa e participam de atividades junto
a serviços médicos ou à comunidade (HAMAMOTO-FILHO et al.
2010).

thalesanibal1@gmail.com

oftalmococ@gmail.com
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O projeto "Atenção Básica em Saúde, um Novo Despertar para a
Teníase e para a Cisticercose"tem como objetivo alertar e apresentar a população os riscos associados a essas doenças, enfatizando,
principalmente, à conscientização, ou seja, a substituição de hábitos e costumes inadequados, de modo a reduzir a incidência dessas
infecções através da realização de atividades educativas na população caririense acerca de Teníase e Cisticercose. Como conseqüência das palestras espera-se reforçar a importância do processo
pelo qual os ouvintes auxiliam outras pessoas da comunidade na
situação de apresentadores dos novos conhecimentos, contribuATENÇÃO BÁSICA EM
indo para um melhor entendimento e difusão das informações.
SAÚDE, UM NOVO
Além disso procuraremos fazer com que as palestras, ministradas
DESPERTAR PARA A TENÍASE pelos componentes dessa iniciativa, sejam efetuadas de modo reE PARA A CISTICERCOSE
almente eficaz para disseminação dos conhecimentos primordiais
que tangem a prevenção dessas patologias. Nesse sentido poderemos contribuir para qualificação das políticas públicas de saúde,
em relação ao seu direcionamento para atenção primária, fornecendo subsídios aos pacientes da região para que não só possam
ter um diagnóstico mais precoce dessas doenças e, por conseguinte
otimização da resposta esperada, mas também diminuição dos custos do tratamento, reduzindo assim a incidência dessas infecções
através da realização de atividades educativas na população caririense acerca de Teníase e Cisticercose.

leila.silveira@terra.com.br
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ATENÇÃO
MULTIDISCIPLINAR AO
RENAL CRÔNICO: DO
DIAGNÓSTICO À
QUALIDADE DE VIDA

PREVENÇÃO E PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO DOS
ACIDENTES DE TRÂNSITO
ENVOLVENDO
MOTOCICLISTAS

Este projeto de extensão trabalhará com pessoas que possuem doença renal crônica em tratamento com hemodiálise na região do
cariri, com objetivo principal de proporcionar mudança no quotidiano dos pacientes para que os mesmos encarem essa condição
de doente crônico de uma maneira menos depressiva e com mais
vontade de viver. A insuficiência renal crônica (IRC) é considerada um grande problema de saúde pública devido às altas taxas
de morbidade e mortalidade. No Brasil, de acordo com o Censo de
2012, realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, existem
cerca de 98 mil pacientes mantidos em programas de hemodiálise
nas diversas regiões do País. A IRC é uma síndrome clínica caracterizada pela persistência por mais de três meses de redução da
filtração glomerular, ou seja, os rins vão perdendo sua função básica que é excretarem os produtos finais do metabolismo nitrogenado do organismo.
Em todo o mundo, o comportamento irresponsável no trânsito,
como dirigir sob efeito de álcool ou outras drogas, negligência e a
não utilização do uso de equipamentos de proteção é uma preocupação constante das autoridades. Tendo em vista esta problemática, foi criado o projeto PREVENÇÃO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVENDO
MOTOCICLISTAS EM BARBALHA-CE com a iniciativa de
combater esse problema, conscientizando e auxiliando os programas em vigor, como também conhecer mais sobre tal assunto no
município de Barbalha no estado do Ceará.

leila.silveira@terra.com.br

sally@cariri.ufc.br
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DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL NA SAÚDE DAS
CRIANÇAS

PROGRAMA DE PROMOÇÃO
À SAÚDE REPRODUTIVA DA
MULHER

LISAM - LIGA ACADÊMICA
DE SAÚDE MENTAL

Esse projeto visa estimular um desenvolvimento biopsicossocial
saudável nas crianças de forma integral. Planeja-se demonstrar as
características do bullying; apresentar os fatores que predispõem e
causam os acidentes domésticos; exibir os principais nutrientes
com suas respectivas funções no corpo humano; expor a forma
correta de um bom hábito de higiene; além de delimitar as formas
de lazer saudáveis. Portanto, espera-se, em relação aos pequenos,
reduzir as agressões físicas e mentais; ampliar o conhecimento sobre os acidentes domésticos; aumentar o número de bem nutridos;
diminuir a frequência das doenças infecciosas ou parasitárias propiciadas por uma má higienização; além de proporcionar diferentes formas de lazer saudáveis.
O presente programa de extensão, ao focar na saúde da mulher,
pretende promover ações educativas de prevenção do câncer de
colo do útero, ao agilizar a análise dos exames Papanicolau e ao
contactar as usuárias das unidades básica de saúde para esclarecer
sobre o tema. Para garantir uma maior velocidade na entrega dos
exames, serão analisadas pelos participantes do programa, sob a
supervisão do médico patologista coordenador da ação, até 40 lâminas por mês, de pacientes provenientes do SUS. Além disso,
serão promovidas palestras e rodas de conversa a fim de estabelecer um diálogo esclarecedor e compatível com a realidade das pacientes sobre a importância da realização periódica do exame preventivo e de práticas sexuais seguras. Nessa vereda, espera-se criar
um acervo de lâminas de Papanicolaou para melhorar o ensino em
Ginecologia e de Patologia na Faculdade de Medicina do Cariri.
A LISAM objetiva estender a comunidade as novas percepções científicas sobre a saúde mental desenvolvidas dentro do ambiente
acadêmico respeitando a interação que deve existir entre a universidade e a comunidade na qual ela está inserida, estabelecendo
deste modo uma ponte permanente entre a universidade e os diversos setores da sociedade.

dnegraoextensao@hotmail.com

savio@ufca.edu.br

marcialpsi@hotmail.com
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ESPAÇO VIRTUAL
EDUCATIVO PARA
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
E DANOS PESSOAIS E
AMBIENTAIS PROVOCADOS
POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS

Esse projeto tem o propósito de levar informações e esclarecer dúvidas da população por meio de um ambiente virtual (site) capaz
de veicular conteúdos instrucionais de forma rápida e otimizada
para um grande número de pessoas. Além disso, cursos de capacitação presencial com as comunidades não acadêmicas e com os
profissionais de saúde serão desenvolvidos concomitantemente.
Dessa forma, conseguiremos passar informações de grande importância sobre prevenção de intoxicação de pessoas expostas a produtos químicos na zona urbana e rural, bem como trabalhar ostensivamente na prevenção de eventos contaminantes do meio ambiente. Outra vertente do projeto será o amparo psicossocial às vítimas de acidentes com produtos tóxicos, contando para isso com o
apoio de um psicólogo quer irá, por meio do ambiente virtual, dialogar com essas pessoas, funcionando em regime de psicoterapia.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE
INFANTIL PARA
RESPONSÁVEIS DE
ESCOLARES

ESPAÇO PARA ALEGRIA
LIGA ACADÊMICA
CARIRIENSE DE
ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA – LACEM

O projeto irá atender a população discente do 4º ano e 5º ano dos
turnos manhã e tarde, abrangendo um total de 360 alunos da Escola de Ensino Fundamental Raul Coelho de Alencar, na cidade de
Barbalha, Ceará. Serão abordados temas relativos à qualidade de
vida infantil através de palestras; confecção de cartazes e revistas
em quadrinhos; produções textuais; dramatizações; narração de
histórias, debates e discussões; desenhos livres; produção de cartilhas com regras de boas vivências; criação de jornais murais; rodas de conversa; elaboração de caixinha com palavras de gentileza
para usarem em casa ou na escola com colegas. Além disso, durante as reuniões, serão utilizados recursos audiovisuais, como
músicas e vídeos, para complementar a assimilação dos conteúdos
abordados. Os encontros ocorrerão semanalmente, no auditório da
escola, com no mínimo um integrante para cada 16 crianças, mas
que o número de acadêmicos integrantes poderá ser aumentado à
medida que novos se juntarem ao projeto. Esse projeto visa estimular um desenvolvimento biopsicossocial saudável nas crianças
de forma integral. Planeja-se demonstrar as características do bullying; apresentar os fatores que predispõem e causam os acidentes
domésticos; exibir os principais nutrientes com suas respectivas
funções no corpo humano; expor a forma correta de um bom hábito de higiene; além de delimitar as formas de lazer saudáveis.
Portanto, espera-se, em relação aos pequenos, reduzir as agressões
físicas e mentais; ampliar o conhecimento sobre os acidentes domésticos; aumentar o número de bem nutridos; diminuir a frequência das doenças infecciosas ou parasitárias propiciadas por uma
má higienização; além de proporcionar diferentes formas de lazer
saudáveis.

dnegraoextensao@hotmail.com

aporto@ufc.br
eqcallou@gmail.com
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PROJETO DE EDUCAÇÃO EM
SAÚDE NA ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA
PRÁTICAS CLÍNICAS
SISTEMATIZADAS
LIGA DE MICROBIOLOGIA
MÉDICA DA FACULDADE DE
MEDICINA DO CARIRI
ENSINANDO A SOCORRER
PARA SALVAR VIDAS
TREINAMENTO TEÓRICOPRÁTICO EM TRAUMA
CONSCIÊNCIA AZUL:
ATENÇÃO À SAÚDE DO
HOMEM
OFICINAS DE CUIDADOS
AUDITIVOS EM JOVENS E
VOCAIS EM PROFESSORES
NAS ESCOLAS

irisandro@cariri.ufc.br
marcosantonio@ufc.br

jglauconoroes@gmail.com
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