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No dia dois de outubro do ano de dois mil e dezenove, por volta das 9:30h da manhã, na sala 1 
de desenho do Polo de Mauriti da Universidade Aberta do Brasil (UAB) reuniram-se o 2 
Comitê Local de Mauriti e o Comitê da Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal do 3 
Cariri (UFCA) com o objetivo das lideranças locais de Mauriti escolherem as propostas que 4 
integrarão a “UFCA Itinerante Global”, que acontecerá nos dias vinte e dois e vinte e três do 5 
ano em curso, no município de Mauriti-Ce. Prof. Fabiana Lazzarin, primeiramente, de forma 6 
resumida explicou ao grupo composto por representantes da Secretária de Educação; 7 
Secretaria de Saúde; Secretaria de Assistência Social; Secretaria da Fazenda, Controladoria 8 
Geral e Orçamento Participativo; Secretaria de Agricultura; Secretaria de Obras; Secretaria da 9 
Cultura; Assessor do Gabinete da Prefeitura; Assessor de Comunicação da Prefeitura; 10 
Assistente  à Docência do Polo UAB/UECE, além de professores, bibliotecária e diretores de 11 
escola, conforme lista em anexo, o projeto da “UFCA Itinerante” nascido no ano de dois mil e 12 
dezoito, os municípios anteriormente contemplados e o interesse de Mauriti-CE em  sediar o 13 
evento global do ano em curso. Logo em seguida, foram apresentadas todas as ações 14 
submetidas. Vale salientar que cada proposta é composta por duas atividades e, que, existe a 15 
possibilidade de apenas uma ser desenvolvida dependendo do interesse do grupo, sendo que a 16 
quantidade de ações selecionadas foi redistribuída de acordo com o interesse das lideranças 17 
municipais que compõem o comitê local. As propostas da Cultura foram consideradas de 18 
suma importância, por esse motivo, ficou acordado que ao invés de três seriam quatro as 19 
ações envolvendo a Cultura: 1) Astrofoto: divulgação científica em Astronomia para muito 20 
além do selfie; 2) Cidades em debate, que integra o Programa Observatório das Cidades do 21 
Cariri; 3) Raízes da Cura; 4) Núcleo de Flauta Doce. A PROEX entrará em contato com o 22 
grupo para ver a possibilidade da realização da abertura do evento. Depois foram apresentadas 23 
as ações de Ensino e as escolhidas foram: 1) Speak-Up; 2) Programa de Iniciação à Docência; 24 
3) PET – Programa de Educação Tutorial. Quanto à Pesquisa, apenas uma ação foi eleita 25 
pelos participantes: Sustentabilidade em Projetos Complexos. Por fim, foram apontadas as 26 
seguintes propostas na área de Extensão: 1) Horta orgânica da UFCA; 2) Difusão e 27 
implantação de unidades piloto de produção de melão na região do Cariri Cearense; 3) 28 
Acompanhamento e difusão do cultivo de culturas de interesse econômico no município de 29 
Missão Velha; 4) Projeto saúde na terceira idade com apenas uma de suas atividades 30 
propostas: Cuidando da saúde mental na terceira idade;  5) Sementes do amanhã: promovendo 31 
a inclusão e educação ambiental, também com apenas uma de suas atividades: Jardim 32 
sensorial itinerante; 6)Revista Bárbara; 7) Liga Acadêmica de Medicina Esportiva e 33 
Nutrologia; 8) Liga de Saúde Comunitária do Cariri (LISAC), com apenas uma de suas 34 
atividades: Oficina de cuidados abandonando a promoção da saúde e a prevenção do 35 
adoecimento masculino. 9) Laboratório vivo de agricultura urbana (LVAUP) – um novo 36 
desafio para o NUPEH/CCAB/UFCA; 10) NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal; 11) 37 
Projeto Estilo de Vida  Saudável na Escola com apenas uma de suas atividades propostas 38 
voltada para escolares de ensino fundamental entre dez e quinze anos de idade; 12) Obtenção 39 
de produtos utilizando matérias-primas regionais com ênfase em  segurança alimentar com 40 
ênfase na abertura de novos mercados; 13) Programa Escritório Habitar; 14) Cursos de 41 
Capacitação de mão de obra para fabricação de tijolos de solo-cimento utilizando o rejeito da 42 
Mineração e Beneficiamento da Pedra Cariri; 15) Educação sexual nos currículos escolar e 43 
acadêmico: Sexualidade e gênero numa perspectiva sociocultural; e 16) Observando o céu do 44 



 

_____________________________________________________________________________________ 
Av. Tenente Raimundo Rocha, 1639 / Cidade Universitária - +55 (88) 3221-9286/9285 

Site: www.ufca.edu.br - e-mail:  proex@ufca.edu.br 

Cariri: Divulgação científica através da astronomia. Escolhidas todas as ações ficou acordado 45 
que haverá um outro encontro do Comitê local para debaterem a data e o local onde cada 46 
proposta será realizada, assim como quem será o responsável para dar suporte para sua exímia 47 
execução. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada. 48 
 

Lucicleide S. Sampaio                           _____________________________________________ 
(Representante da Secretaria de Educação)  
 
Maria José S. de Lucena                      _____________________________________________ 
(Representante da Secretaria de Educação)  
 
Francisca Ramalho Macêdo              ______________________________________________ 
(Representante da Secretaria de Saúde) 
 
Cícera Barbosa Lima Bonfim           _______________________________________________ 
(Representante da S. de Assistência Social) 
 
Maria Poliana de M. Landim           _______________________________________________ 
(Representante da Secretaria da Fazenda, Controladoria e Orç. Participativo) 
 
Francisco Lucena Cartaxo                _______________________________________________ 
(Representante da Secretaria de Agricultura) 
 
Creusa Oliveira Leite                        _______________________________________________ 
(Coordenadora do Selo Unicef) 
 
Danielle Sergino G. Moura               _______________________________________________ 
(Coordenadora dos Conselhos) 
 
Saulo S. da Silva                                 _______________________________________________ 
(Representante da Secretaria de Cultura) 
 
Carlos Alberto Pereira de Oliveira  _______________________________________________ 
(Diretor do Centro Educacional de Mauriti) 
 
Micaelle Gonçalves dos Santos        _______________________________________________ 
(Bibliotecária) 
 
Maria Edineuma M. Dantas           ________________________________________________ 
(Assistente à docência do Polo UAB/UECE) 
 
Antônio Rafaelo F. de F. Furtado   ________________________________________________ 
(Assessor do Gabinete da Prefeitura) 
 
Eliano Marcos T. Ribeiro               ________________________________________________ 
(Representante da Secretaria de Obras) 
 
José W. Montenegro                       ________________________________________________ 
(Assessor de Comunicação da Prefeitura) 
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Francisco José M. Dantas              ________________________________________________ 
(Coordenador do Polo UAB/UECE) 
 
Maria Neli de Souza                      _________________________________________________ 
(Diretora da Escola Estadual André  Cartaxo) 

Fabiana Aparecida Lazzarin      _________________________________________________ 
(Pró-reitora de Extensão) 
 
Luciana Bessa Silva                   __________________________________________________ 
(Comitê da Pró-reitoria de Extensão) 
 
Noélia Souza dos Santos           ___________________________________________________ 
(Comitê da Pró-reitoria de Extensão) 
 

 

 


