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O itinerário formativo da educação,
Tem sua origem fecundada no processo pedagógico do saber 
Articulada pelos princípios de ensinar, 
Para consolidar a igualdade de condição.

Para educar um pleno cidadão,
A universidade se respalda ainda,
Pelas diretrizes que consolidam a extensão:
Interação dialógica, interdisciplinaridade e interprofissionalidade
São o ponta pé inicial dessa dimensão.

O estudante sai do status de objeto, para sujeito ativo da ação.
Presenciamos mudança de protagonismo e impacto na formação.
Indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão
Se revestem de metodologias participativas,
Para impulsionar atores sociais com impacto e transformação.

Nesse constructo, professores e alunos 
Constituem-se como sujeitos do ato de ensinar e aprender.
Se inspiram nas áreas temáticas de extensão: 
Comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, 
Meio ambiente, saúde, educação, trabalho, tecnologia e produção.
Integram saberes do senso comum aos científicos,
Mediados por educadores afeitos à investigação pela ação,
Contribuindo para a melhoria das condições de vida da população.

Consubstancia-se assim, a aprendizagem,
Com a qualidade exigida para qualificar a extensão,
Respaldados pelas dimensões que dão corpo a estrutura universitária:
Plano acadêmico; produção acadêmica; infraestrutura; relação universidade-sociedade; Política de gestão.
Elevando para o podium do saber, o profissional pleno, 
Como fruto da ciência, tecnologia, arte e educação.

Prof. Etevaldo Almeida Silva (UERN)
almeidasilva@uern.br

Mossoró-RN, Verão de 2020.
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APRESENTAÇÃO

 A Universidade Federal do Cariri (UFCA) expressa com plenitude suas ações baseadas em quatro 
pilares – Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura – e têm como principais objetivos a inclusão social e o desen-
volvimento territorial sustentável. 
 Sendo assim, a Pró-Reitoria de Extensão (Proex/UFCA) expressa com plenitude a indissociabilida-
de das vertentes acadêmicas, estando ancorada em um novo olhar, numa visão epistemológica que traba-
lha os diversos saberes e conhecimentos produzidos dentro e fora dos intramuros da universidade. Neste 
sentido, percorremos com firmeza de decisão o longo, amplo e assíduo trajeto que incorpora a sociedade 
à universidade por meio da UFCA Itinerante, contribuindo tanto na vida acadêmica quanto na efetivação 
do compromisso social junto à população.
 Compreendemos que o caminho para a universidade está na extensão. É mediante esta concepção 
que a Proex/UFCA conduz o processo de institucionalização e qualificação da extensão, proporcionando os 
meios para viabilizar a realização das ações extensionistas. Os avanços da UFCA Itinerante estão sistema-
tizados e organizados neste portfólio, que se constitui em instrumento de consulta sobre as intervenções 
deste programa, permitindo que se tenha melhor compreensão de suas práticas. 
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O presente portfólio apresenta 113 113 
 
Obtivemos a participação de 153 bolsistas, 370  voluntários,  86  docentes  e  07  servidores técnicos admi-
nistrativos, com um público diretamente atendido de 57.566 pessoas.

Nesse sentido, pensando em expandir e fomentar o diálogo entre a universidade e a comunidade, a Proex 
criou a UFCA Itinerante.
 

 Criada no ano de 2018, a UFCA Itinerante é uma ação de Extensão que tem como principal objetivo 
descentralizar as atividades promovidas pela UFCA do eixo Crato-Juazeiro do Norte-Barbalha (Crajubar), 
abrangendo os 29 municípios da região do planejamento do Cariri cearense.
 A UFCA Itinerante envolve a indissociabilidade das vertentes acadêmicas, sendo um programa de 
extensão contínuo, realizado além do espaço da universidade, e marcado por diferentes etapas. Com o 
envolvimento de docentes, técnicos administrativos, discentes, coordenadores locais dos municípios, bem 
como a comunidade, desde o planejamento até a realização das ações. 
 Desse modo, o Programa beneficia os municípios da Região do Cariri que estão mais distantes dos 
campi da UFCA, e que demonstrem interesse em participar do Programa, tendo como beneficiados estu-
dantes de escolas públicas, grupos organizados da sociedade civil, entidades comunitárias, trabalhistas, 
estudantis, crianças, adolescentes, jovens e idosos, organizações governamentais, não-governamentais, e 
demais atores sociais interessados em participar das ações.
 A UFCA Itinerante aproxima a Universidade da sociedade caririense de forma mais ampla, com 
qualidade, por meio da troca de conhecimentos, do diálogo com a comunidade e da exposição das reali-
zações da UFCA.
 Em parceria com as gestões municipais da região, são selecionadas atividades que se adéquem às 
necessidades locais e que contribuam estrategicamente para o desenvolvimento socioeconômico e para a 
dinâmica cultural da comunidade anfitriã.
 Além disso, o Programa é classificado em duas modalidades: UFCA Itinerante nas Escolas e a UFCA 
Itinerante Global. A UFCA Itinerante nas Escolas acontece em um dia e tem como público-alvo alunos de 
escolas públicas.  A UFCA Itinerante Global acontece em dois dias e tem como público-alvo toda a popula-
ção do município anfitrião.
 Dessa forma, o presente portfólio tem como finalidade apresentar o programa de extensão UFCA 
Itinerante destacando as ações que são promovidas para os municípios da Região do Cariri.
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UFCA ITINERANTE GLOBAL

 A UFCA Itinerante Global acontece no final de cada ano e envolve uma quantidade grande de ativi-
dades, que são distribuídas em diferentes espaços do município escolhido durante dois dias. As atividades 
são propostas tanto pela Proex quanto pelas Pró-Reitoria de Cultura (Procult), Pro-Reitoria de Pesquisa, 
Pós-Graduação e Inovação (PRPI), Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e também pelo município. Portan-
to, as atividades comtemplam os pilares da cultura, extensão, ensino e pesquisa.
 Todas as atividades são escolhidas de acordo com as demandas do município. Normalmente a 
Proex oferece um catálogo com todas ações de extensão da UFCA para que o município anfitrião selecione 
as ações desejadas. Uma vez selecionadas, a Proex entra em contato com os coordenadores de cada proje-
to ou programa que faz a ação.
 A Proex já promoveu 2 edições da UFCA Itinerante Global nos municípios de Salitre e Mauriti, as 
atividades compõe diversas temáticas. A realização dessas ações envolve estudantes, docentes e técnico-
-administrativos da UFCA, bem como a população e representantes dos próprios municípios anfitriões.
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UFCA ITINERANTE GLOBAL
Salitre

 A primeira edição da UFCA Itinerante Global envolveu toda a população do município de Salitre. 
Nessa edição foram realizadas 20 atividades de cultura, ensino, extensão e pesquisa buscando levar as 
ações da UFCA para o município anfitrião. As atividades foram executadas por 73 estudantes, mas tam-
bém contou com a participação de servidores técnicos e docentes da UFCA. Dentre as ações realizadas, 
foram oferecidas atividades sobre poesia, educação financeira e fiscal, contação de história, cuidados com 
a saúde do homem, fabricação de tijolo ecológico a partir dos resíduos de Pedra Cariri, bordado, jardim 
sensorial, cordel, comunicação, entre outros.

20
Ações

73
Estudantes (extensionistas e voluntários)

470
Beneficiados
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UFCA ITINERANTE GLOBAL
MAURITI

 Na segunda edição da UFCA Itinerante Global a Mauriti – CE foram realizadas no total 23 ações, 
sendo 15 de extensão, 4 de cultura, 1 de pesquisa e 3 de ensino, totalizando 46 atividades distribuídas em 11 
locais no município de Mauriti. As atividades foram executadas por 83 pessoas, em sua maioria extensio-
nistas, sendo 68 estudantes e 15 servidores (entre técnicos e docentes) da UFCA. A comissão organizadora 
do evento era composta por 46 pessoas de Mauriti e 21 pessoas da UFCA. O público beneficiado pela UFCA 
Itinerante Global em Mauriti foi de 766 pessoas. Dentre as ações realizadas, foram oferecidas atividades 
sobre produção de gergelim e sistemas de consórcio, produção de melão orgânico, educação sexual, as-
tronomia, construção civil, inglês básico, contação de história, bordado, fotografia, cinema, saúde mental, 
micro-empreendedorismo, entre outros.

23
Ações

57
Estudantes (extensionistas e voluntários)

766
Beneficiados
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Caririaçu

Potengi
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Escritório Habitar
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UFCA ITINERANTE NAS ESCOLAS

 A UFCA Itinerante nas Escolas já beneficou escolas de nove munípios da Região do Cariri cearense. 
O público beneficiado são estudantes de ensino médio da rede de escolas públicas. A dinâmica do pro-
grama consiste em levar as atividades das ações cadastradas na Proex no ano corrente. A escolha das ati-
vidades é realizada pelos representantes da escola, em média levamos de três a cinco atividades em cada 
edição da UFCA Itinerante. 

1.741
Estudantes beneficiados

9
municípios sediados
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• Horta Orgânica

• Álcool: informar para conscientizar e prevenir

Cariri Consciente

Estilo de vida saudável na escola

Horta Orgânica

 E.E.E.M
 Luiz Gonzaga de Alcântara
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MauritiAraripe

Altaneira

E.E.E.P Padre João Bosco de Lim

• Horta Orgânica

• Álcool: informar para conscientizar e prevenir

• Projeto UFCÃO

• B. de Boa

Álcool: informar para conscientizar e prevenir

Projeto Vida Saudável

Educação Sexual nos Currículos
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• Horta Orgânica

• Ensino de Manejo

• B. de Boa

• Curso de Capacitação de mão de obra

Cariri Consciente

Projeto Vida Saudável

Escritório Habitar

Premium Consultoria Júnior

Sementes do Amanhã
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Aurora

Conheça as ações que participaram 
 da UFCA Itinerante

O quadro a seguir mostra o número de projetos/programas que participaram da UFCA Itinerante Global 
em Mauriti, a pró-reitoria a qual o projeto/programa está vinculado e número de participantes.

Ação Descrição
Cariri Empreendedor Visa capacitar os microempreendedores da região, difundido conhecimentos de 

cunho financeiro, de propaganda e de marketing

Horta Orgânica na UFCA Visa mostrar a população as consequências do uso de álcool e orientar a cerca da 
necessidade de mudanças de hábitos e sobre o tratamento

Estilo de Vida Saudável na Escola Atua na identificação, prevenção e tratamento do sobrepeso e obesidade em 
escolas

Cariri Consciente: o conhecimento 
transforma o cidadão

Visa conscientizar a população do seu papel fiscalizador dos atos administrativos 
por meio do Blog Cariri Transparente de eventos formativos

Escritório Habitar Visa levar por meio de eventos formativos a problemática socioambiental dos 
animais abandonados nas ruas e conscientizar a população dos seus direitos e 
deveres junto a essa problemática

Educação sexual nos currículos escolar e 
acadêmicos

Visa incorporar a educação sexual nos currículos numa perspectiva sociocultural 
por meio de ações pedagógicas que ultrapassem as abordagens biológico-higie-
nista

Vida Saudável Visa projetar na comunidade o conhecimento sobre as variáveis da saúde bucal 
na saúde sistêmica, abrangendo profissionais e acadêmicos da área

Sementes do amanhã: promovendo a 
inclusão e a educação ambiental

Visa manter e ampliar o horto de plantas medicinais e aromáticas e o jardim 
sensorial instalados na UFCA/CRATO

B. de boa: comunicação do bem Visa contribuir para a produção de notícias positivas e para a educação para as 
mídias

Ensino de manejo e conservação do solo 
e da água nos programas de educação 
ambiental nas escolas municipais e 
estaduais no Cariri

Visa promover atividades de educação ambiental, envolvendo tipos diferentes 
de manejo de solo e de água

Cursos de capacitação de mão de obra 
para fabricação de tijolos de solo-ci-
mento

Visa oferecer cursos, de 08 horas, a jovens e adultos dos municípios de Nova 
Olinda e Santana do Cariri

Prêmio Consultoria Júnior Visa incentivar a cultura empreendedora, fortalecer a formação técnica e cidadã 
e promover o desenvolvimento de empresas e da comunidade

Liga de saúde comunitária do Cariri 
(LISAC)

Propõe a realização de atividades de cunho formativo sobre saúde

Acompanhamento e difusão do cultivo 
de culturas de interesse econômico no 
município de Missão Velha – CE

Visa desenvolver uma área demonstrativa com as principais culturas da região 
para verificar a produtividade

Observando o céu do Cariri: divulgação 
científica através da Astronomia

Visa promover eventos formativos sobre diversos temas científicos e realizar 
observações astronômicas a olho nu e com um telescópio

Difusão e implantação de unidades 
piloto de produção de melão na região 
Cariri

O objetivo da ação é difundir e implantar unidades piloto de cultura de melão no 
município

Cuidados com a saúde na terceira idade Visa esclarecer a população idosa assistida pelo Centro de Saúde do Idoso sobre 
as doenças mais prevalentes na terceira idade
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Revistas Bárbaras Visa contar histórias de luta de mulheres da região cariri cearense

Laboratório Vivo de Agricultura Urbana 
(LVAUP): um novo desafio para o  
NUPEH/CCAB/UFCA

Visa a realização de atividades como a estruturação de espaços para o estudo e 
prática da agricultura urbana por meio de capacitações

Liga de Saúde Mental (LISAM) Visa promover maior debate sobre a saúde mental dentro e fora do meio acadê-
mico agindo como facilitador do aprendizado

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal Visa promover minicurso sobre o Microempreendedorismo Individual e orientar 
e auxiliar a população com relação a resolução de problemas contábeis e fiscais

Obtenção de Produtos utilizando maté-
rias primas regionais com ênfase em 
segurança alimentar

Visa promover o desenvolvimento local através de atividades que criem e am-
pliem as cadeias produtivas que incrementam a geração de renda

Astrofoto: divulgação científica em 
Astronomia para muito além da selfie

Visa realizar oficinas sobre o sistema Terra-Lua e fazer observações astronômicas

Cidades em Debate Utiliza a linguagem audiovisual como mecanismo de debate e crítica social na/
sobre a cidade. Trata-se de um conjunto de ações voltadas à mobilidade urbana 
através de Intervenções Urbanas

Núcleo de Flauta Doce Visa apresentar curiosidades e característica de peças de diferentes gêneros e 
estilos

Raízes da Cura Visa a realização de eventos formativos sobre a saúde e o uso de chás e lambedo-
res

Speak UP Utiliza atividades lúdicas como forma de ensinar a cultura inglesa para crianças

Programa de Iniciação a Docência Apresentar técnicas de bordado e confecção de peças por meio de trabalhos 
manuais

Programa de Educação Tutorial Realizar a oficina sobre fotografia e memória afetiva e contação de história

Sustentabilidade em projetos comple-
xos

Visa mostrar alternativas construtivas de residências unifamiliares de baixa 
renda que proporcione conforto e segurança

Liga de Farmacologia do Cariri (LIFAC) Atua no desenvolvimento de um trabalho com alicerce na farmacologia básica e 
clínica

Programa Paidéia Cidade Educadora Visa contribuir para a construção para a construção participativa do desenvolvi-
mento social, cultural, ambiental e sustentável

Elaboração de Produtos Orgânicos 
provenientes da agricultura familiar do 
município do Crato

Visa incentivar o segmento da agricultura familiar do cultivo de produtos orgâni-
cos

O uso do lixo eletrônico na confecção 
de experimentos da disciplina de Física

Visa o desenvolvimento de atividades experimentais

Observatório das Cidades do Cariri Visa contribuir para a ampliação da participação cidadã no trato das questões 
urbanas

Trilhas Filosóficas Visa conhecer e refletir sobre os lugares naturais, históricos e culturais

Empresa Júnior Práxis Pública Visa levar os estudantes da UFCA a articular a prática aos conhecimentos adqui-
ridos

Nas Entrelinhas da Arte Visa estimular a leitura e a produção de textos

Identificação e manejo de doenças 
radiculares do feijão-caupi na região 
metropolitana do cariri cearense

Visa difundir tecnologias de identificação e manejo de doenças radiculares do 
feijão-caupi

Programa de fomento à economia 
criativa (feira cariri criativo)

Visa potencializar o desenvolvimento socioeconômico dos empreendedores 
criativos do cariri

PIE Educação e Ações Afirmativas São ações interdisciplinares que oferecem suporte teórico-metodológico em di-
versos eixos temáticos para o desenvolvimento do Cariri, estimulando a interação 
universidade-comunidade e o protagonismo estudantil

Leitura&Ação Visa incentivar o senso crítico e o gosto pela leitura
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Impactos do programa

[Benefícios aos Municípios] -> texto em vermelho não vai para a versão final.
 Em relação aos municípios beneficiados, obtemos excelentes resultados ao atender às demandas 
levantadas pelos municípios. As ações desenvolvidas tiveram ampla participação das comunidades e trou-
xe às pessoas conhecimentos e a oportunidade de conhecer os cursos da instituição. Através da UFCA Itine-
rante foi possível potencializar a transformação social e ampliar o alcance das pessoas à Universidade. 

[Benefícios aos estudantes]
 Para os estudantes que promoveram as ações, a UFCA Itinerante fortaleceu o diálogo, a troca de 
experiências e a reflexão da importância do papel deles como futuros profissionais para à sociedade. O 
Programa proporcionou aos discentes o protagonismo deles na realização de atividades de extensão junto 
com as comunidades.

[Considerações do Programa]
 A UFCA Itinerante cumpre o seu papel ao colocar em prática ações que promovem a construção de 
saberes científicos e culturais. Além disso, o Programa articula a indissociabilidade das vertentes da cultu-
ra, extensão, ensino e pesquisa para além do espaço da Universidade, assim aproximando as comunidades 
dos municípios do Cariri cearense e fortalecendo a troca de conhecimentos, o diálogo com as comunida-
des e exposição das ações da UFCA. 
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Perspectiva de expansão da 
UFCA Itinerante no Cariri
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