
Código PRÓ REITORIA UNIDADE ACADÊMICA/ ADMINISTRATIVA TÍTULO DO PROJETO ATIVIDADES RESPONSÁVEL VAGAS SOLICITADAS STATUS

LINTER16 PROGRAD Instituto de Educação Física e Esportes – IEFES O ENSINO DA FISIOLOGIA DE MANEIRA SIMPLES, INTEGRADA E PRÁTICA

1)FACILITAR A COMUNICAÇÃO COM OS ALUNOS QUE ESTÃO 
ACOMPANHANDO AS ATIVIDADES DA DISCIPLINA;
2) FORNECER, CONSTANTEMENTE, FEEDBACK PARA O 
PROFESSOR RELATIVO ÀS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO 
DESENVOLVIDAS;
3) PARTICIPAR, JUNTO COM OS MONITORES, DAS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS MESMOS DE FORMA A 
REFORÇAR O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 
LIDERADO PELO COORDENADOR DO PROJETO; 
4)  PARTICIPAR ATIVAMENTE DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELA DISCIPLINA QUE COMPÕE O PROJETO.

Luciana Catunda Brito 2 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER28 PROGRAD Centro de Ciências – CCCOLEÇÃO DE MICRORGANISMOS COMO INSTRUMENTO FACILITADOR NO APRENDIZADO DA DISCIPLINA MICROBIOLOGIA BÁSICA

Auxiliar o professor na elaboração e execução das aulas 
práticas.
Atualizar os roteiros das aulas práticas de microbiologia
Auxiliar na manutenção de coleções de culturas, utilizando 
técnicas de preservação apropriadas
Manter e ampliar a coleção de culturas do LADMI
Renovar a coleção de culturas da monitoria

Suzana Cláudia Silveira 
Martins 2 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER1 PREX Faculdade de Medicina – FAMED PROJETO DE FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER (PROFISM)

Participação em reuniões quinzenais para capacitação /e 
reuniões científicas; 
Participação em reuniões quinzenais para planejamento das 
ações; 
Realização de avaliações individuais nos ambulatórios da 
MEAC;
Participação nos grupos de Terapia Comportamental sobre 
assoalho pélvico e incontinência urinária; 
Participação em campanhas educativas na área da saúde da 
mulher;
Elaboração de resumos para submissão/ participação em 
eventos científicos.

Alaine Souza Lima 
Rocha 1 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER2 PREX Centro de Tecnologia – CT ESCRITÓRIO DE TECNOLOGIA SOCIAL_ETECS

Elaboração de projetos de construção, ampliação e reforma: 
Levantamento no local, elaboração de projeto arquitetônico, 
projetos complementares e orçamento.
Elaboração de projetos de regularização fundiária: 
Levantamento no local, elaboração do projeto arquitetônico 
e memorial descritivo.
Elaboração de laudos de vistoria: Visita técnica preliminar, 
análise de dados e elaboração de laudo de vistoria.
Elaborar e disponibilizar materiais complementares para os 
estudantes sobre o uso da tecnologia e  dos objetos de 
aprendizagem durante o período da bolsa.
Participar de congresso e Encontro Universitários 
apresentando os resultados dos estudos realizados.

Alexandre Araujo Bertini 5 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER3 PREX Pró-Reitoria de Extensão – PREX PRÓ-PARREÃO I: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTERDISCIPLINAR EM PARQUE URBANO DE FORTALEZA

1) Realização do resgate histórico do Parque Parreão I, a 
partir de documentos, notícias de jornal e principalmente 
pela história oral de moradores antigos do bairro, obtida por 
meio de entrevistas com os moradores. Esta etapa se dará de 
forma contínua tendo em vista que a história de qualquer 
lugar é construída de forma dinâmica. O material encontrado 
será utilizado para auxiliar no processo de planejamento, 
elaboração e construção do roteiro de visitação monitorada 
para o Parque, bem como poderá ser usado em material de 
divulgação da história do Parque Parreão I (documentário 
informativo, livreto, cartilha, etc) e em publicações científicas 
(artigos e apresentação de trabalhos em eventos); 2) Realizar 
a catalogação das principais espécies de árvores existentes 
no Parreão I. O resultado desta etapa será divulgado através 
da fixação de placas colocadas no parque, previamente 
aprovadas pela SEUMA, contendo o nome popular, científico, 
curiosidade e Qr-code, de cada uma das espécies 
identificadas; 3) Realizar o georreferenciamento das árvores 
do parque, formando com isso um banco de dados que 
permitirá o monitoramento e acompanhamento das espécies 
existentes, com a possibilidade de estudar formas de 
diversificá-las priorizando as espécies nativas. 4) Divulgação 
das atividades do projeto nas redes sociais.

Carlos Henrique Morais 
De Alencar 4 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER4 PREX Instituto de Cultura e Arte – ICA ATELIÊ DO IPREDE: EDUCAÇÃO E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA NO TERCEIRO SETOR

Acompanhamento das atividades realizadas pelo Programa 
de Extensão Ateliê do Iprede e aos dois projetos de extensão 
a ele vinculados. A saber: acompanhamento nas atividades 
de crianças com necessidades especiais; promoção de 
logística e recurso para funcionamento de atividades; 
registro e divulgação. Carolina Vieira Silva 2 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER5 PREX Centro de Humanidades – CH REVISTA DE PSICOLOGIA

1- Colaboração nas etapas necessárias,  desde a submissão 
até a aprovação dos manuscritos, referentes à publicação da 
Edição 2023;
2- participação da capacitação em Normas APA - 6a edição - e 
posterior verificação dos artigos submetidos na Revista, 
quanto ao cumprimento das referidas Normas;
3- participação em treinamento para o uso do software de 
combate ao plágio e autoplágio Copyspider e posterior 
verificação dos manuscrito submetidos para identificação do 
índice de similaridade de conteúdo;
4-participação  treinamento para uso do site da Revista de 
Psicologia e posterior realização da verificação de 
documentos(Folha de Rosto, Carta de Encaminhamento, 
Documento do Comitê de Ética e Pesquisa) da etapa de 
triagem inicial de todos os artigos que forem sendo 
submetidos.
5- Lançamento dos artigos/edições publicados nas bases de 
dados nas quais a Revista está publicada

Cassio Adriano Braz De 
Aquino 1 1ª SOLICITAÇÃO
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LINTER6 PREX Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem – FFOEATENÇÃO FARMACÊUTICA DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PELA FARMÁCIA ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Os bolsistas irão auxiliar, sob a supervisão dos farmacêuticos, 
as seguintes atividades: Atendimento aos clientes através do 
whatsapp e telefone da Farmácia Escola Atender os clientes 
presencialmente que solicitam medicamentos Conferência de 
prescrições Conferência de estoque Elaboração de 
informativos sobre medicamentos manipulados Daniel Teixeira Lima 2 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER9 PREX Centro de Ciências Agrárias – CCALITERATURA INFANTIL, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA: A SALA DE LEITURA DA UNIDADE UNIVERSITARIA DE EDUCACAO INFANTIL NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA – UUNDC

A) Preparação da Sala de Leitura como um espaço atrativo; b) 
Organização e etiquetagem das estantes; c) Atualização e 
catalogação digital do acervo; d) Produção de envelopes e 
fichas para a identificação dos livros; e) Organização e 
categorização do acervo; f) empréstimos pelas crianças dos 
livros para serem lidos em casa; g) Contação de histórias para 
e com as crianças

Fatima Maria Araujo 
Saboia Leitao 4 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER11 PREX Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem – FFOE LIGA DE ENFERMAGEM CARDIOVASCULAR

Organização das reuniões semanais da LECV.
Participação das reuniões administrativas e científicas da 
LECV
Controle de frequência dos membros da LECV.
Planejamento das escalas dos membros nos locais de ação de 
extensão da LECV.
Acompanhamento de profissionais no ambulatório de 
cardiologia do HUWC.
Desenvolvimento de atividades educativas em saúde como 
sala de espera do ambulatório de cardiologia do HUWC.
Elaboração de materiais educativos (folders, banners, 
panfletos) para utilização nas ações educativas.
Planejamento e organização de ações de educação em saúde 
em datas comemorativas (dia do rim, dia da hipertensão, e 
outros) para a saúde em locais públicos (praças, escolas) e 
privados (shoppings).
Desenvolvimento de pesquisas oriundas da liga de 
enfermagem cardiovascular.
Apresentação de trabalhos nos encontros universitários da 
UFC e outros eventos de natureza loca, regional e nacional.
Desenvolvimento de artigos científicos a partir das ações de 
intervenção da LECV.
Participação como facilitador e ouvinte em ciclo de 
capacitações internas da LECV.

Jênifa Cavalcante Dos 
Santos Santiago 3 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER13 PREX Centro de Ciências Agrárias – CCA GRUPO DE ESTUDOS E AÇÕES DE EXTENSÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA (GEASPJ)

1 – Leitura e síntese de textos vinculados à revisão da 
literatura sobre Segurança Pública e Justiça Criminal, 
previamente indicados no grupo de WhatsApp do GEASPJ;
2 – Exposição e debate quinzenal em grupo dos resultados 
das atividades desenvolvidas ao longo das semanas;
3 – Estudos de casos específicos, interrelacionando-os com as 
metodologias de pesquisa;
3 – Apoio na preparação e divulgação dos eventos do 
GEASPJ;
4 – Apresentação dos resultados das atividades realizadas 
durante o ano nos Encontros Universitários e, 
eventualmente, em eventos acadêmicos.

Jose Lenho Silva 
Diogenes 3 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER17 PREX Faculdade de Educação – FACED ATELIÊ DE PINTURA LIVRE DO IPREDE: EDUCAÇÃO CRIADORA NA PRIMEIRA INFÂNCIA

- Atuar como assistente nas sessões de "jogo de pintar" com 
as crianças no Instituto da Primeira Infância até que tenha 
autonomia para a condução;
- Participar de encontros quinzenais de estudos e pesquisa no 
campo da arte e infância;
- Produzir conteúdo e alimentar o Instagram do projeto 
Ateliê Pintante https://www.instagram.com/ateliepintante/

Luciane Germano 
Goldberg 1 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER18 PREX Centro de Ciências Agrárias – CCA NÚCLEO DE ENSINO E ESTUDOS EM FRUTICULTURA (GFRUT - UFC)

Participação desde o planejamento, organização, realização 
de todas as atividades do projeto, a saber: 
1) "Reuniões quinzenais" (p/ avaliação de atividades 
realizadas e planejamento das atividades para a próxima 
quinzena);
2) "Atividades de campo semanais" (p/ realização de manejos 
agrícolas no Pomar Didático do Gfrut - PDG: vistorias e 
controles fitossánitários; vistorias e realização de manejos de 
adubações, podas, controle do mato, irrigação, indução de 
florescimento, colheitas, propagação e formação de mudas 
para replantios, ampliação ou renovação cultivos no PDG, 
etc.); 
3) Realização de "03 (três) Dias de Campo - DC" (DC1: 
implantação de cultivo de abacaxi irrigado com uso de mulch; 
DC2: Manejo de podas em frutíferas com ênfase em cajueiro 
e mangueira; DC3: Manejo da indução de florescimento em 
mangueiras);
4) Realização de "02 (duas) Visitas Técnicas" (visitas técnicas 
em áreas de produtores de frutas);
5) Realização de "Curso de Atualização sobre Manejo 
Nutricional em frutíferas";
6) Realização da "Semana de Fruticultura da UFC" no período 
de 21 a 25/agosto/2023;
7) Realização de "Palestra e Oficina sobre preparo do solo, 
calagem e adubação na cultura da acerola" em Maranguape-
CE.

Marcio Cleber De 
Medeiros Correa 5 1ª SOLICITAÇÃO
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LINTER19 PREX Faculdade de Educação – FACED DIÁLOGOS REFLEXIVOS SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

1.Organização das redes sociais da divulgação do projeto, e 
comunicação com cursistas, membros do grupo de estudo e 
participantes do evento;
2. Registro escrito e audiovisual dos relatos das cursistas e 
dos membros do grupo de estudo com fins de pesquisa;
3. Colaboração na organização dos cronogramas, inscrição on 
line, controle mensal de frequencia dos membros do grupo 
de estudo, curso e evento do projeto
4. Estudo do material disponibilizado para acompanhamento 
dos momentos de pesquisa e estudos do projeto, além de 
preparação de apresentação de trabalho para o evento ;
5. Preparação e realização de momentos de recepção e 
acolhimento dos membros do grupo de estudo, curso e 
evento do projeto;
7. Divulgação das ações do projeto em eventos acadêmicos 
através de apresentações orais e posters;
8. Participação no Encontro de Iniciação a Docencia nos 
Encontros Universitários de 2023 Maria Jose Barbosa 2 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER20 PREX Centro de Tecnologia – CTQUALIDADE, BEM ESTAR E SUSTENTABILIDADE DAS MORADIAS ESTUDANTIS DA UFC (PROJETO PREX: CANTO - ESCRITÓRIO MODELO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFC -EMAU)

O Projeto Canto - Escritório Modelo de Arquitetura e 
Urbanismo da UFC –EMAU, apoiado pela PREX, envolve 
dezenas de estudantes do curso de arquitetura e Urbanismo, 
com a finalidade de fornecer um serviços de projeto 
arquitetônico de qualidade para as comunidades mais 
necessitadas.. As quatro bolsas irão fortalecer, em eficácia e 
eficiência, o impacto do projeto seja na comunidade interna 
do Departamento e da UFC, seja na divulgação e na 
visibilidade externa do projeto já apoiado pela PREX. Após 
uma interessante experiência no 2021 com um projeto BIA 
Inter Pró-Reitorias, queremos este ano retomar as nossas 
atividade nas residências universitárias. Nas moradias 
estudantis identificamos a necessidade de atuar para o bem 
estar dos estudantes moradores prevendo intervenções 
pontuais de melhorias dos espaços arquitetônicos, mas 
também de apoio psicológico ligado ao conceito de lugar, 
identidade e pertencimento. Por isso os bolsistas irão atuar 
na i) elaboração, desenvolvimento e acompanhamento de 
projetos de melhoria nas residências estudantis conforme 
demanda, na ii) participação em eventos, em nível nacional e 
internacional, de divulgação da iniciativa das residências 
estudantis, iii) na dinamização de momentos de socialização 
e reflexão sobre a vivencia comunitária, a solidariedade, a 
apropriação do espaço como elemento identitário e de 
pertencimento,  com apoio e parceria da Professora Zulmira 
Bomfim da Faculdade de Psicologia coordenadora do projeto 
LOCUS e do Prof. Emanuel Meireles também da Faculdade de 
Psicologia , além de iv) dinamizar a comunicação interna e o 
retorno na didática em prol de todos os alunos do 
Departamento/CT/UFC, da discussão sobre as temáticas 
centrais em ato do projeto, mediante podcast de discussão, 
vídeos, entre outros meios. Precisamos informar, 
compartilhar e divulgar sempre mais o que a Universidade 
está produzindo com, na e pela sociedade. Mario Fundaro 4 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER21 PREX Centro de Ciências Agrárias – CCA PROJETO CORES DA NATUREZA-BORBOLETÁRIO

Levantamento populacional, criação e manutenção de pelo 
menos quinze espécies de diferentes famílias de lepidópteros 
constando cada ninhada de pelo menos trezentos espécimes 
dentre elas, Nymphalidae, Brassolidae, Danaidae, 
Heliconiidae, Pieridae, Papilionidae, Hesperiidae, 
Morphoidae, Satyridae, Sphingidae, Noctuidae, Saturniidae, 
Lycaenidae, Riodinidae, Geometridae e ainda, no controle e 
criação de insetos e outros artrópodes e espécies parasitas, 
desenvolvendo, também, seminários, palestras, oficinas, 
minicursos, etc. e mesmo, atividades que serão comuns a 
todos:
- Capturas, desenvolvimento e manutenção de espécimes 
lepidópteros em cativeiro ou laboratório;
- Propagação de plantas nectíferas e hospedeiras dos 
espécimes criados em cativeiro:
 - Recepção de visitantes ao Borboletário;
 - Higienização e manutenção, irrigação de plantas, 
identificação de plantas hospedeiras alternativas para as 
diferentes espécies criadas; 
- Pesquisa Bibliográfica; Produção de artigo(s) para 
participação em Encontros Universitários, Congressos, 
Simpósios etc.

Niédja Goyanna Gomes 
Gonçalves 6 1ª SOLICITAÇÃO
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LINTER22 PREX Centro de Ciências Agrárias – CCA GRUPO DE ESTUDOS E PRÁTICAS EM PERMACULTURA (GEPPE)

Recepção, planejamento, execução e divulgação de 
atividades desenvolvidas na área, como eventos (PDC, 
semana de Permacultura), cursos e minicursos, programas de 
estágio além de atividades diárias de manutenção do 
programa e da área, comuns a todos, quais sejam: 
- Recepcionar visitantes do GEPPe; 
- Auxiliar na organização do espaço;
- Organizar cursos propostos pelo programa; 
- Promover seminários nas áreas de atuação do programa; 
- Promover estratégias Sociais em Permacultura com a 
comunidade acadêmica, ou não;
- Realizar práticas de educação ambiental;
- Monitorar a horta (irrigar, adubar, controle de plantas 
espontâneas), Compostagem e 
   minhocário;
- Produzir artigos para participação dos encontros 
universitários, congressos e simpósios; - - Implantar sistemas 
Agroflorestais;
- Monitorar as faixas homeostáticas; pesquisar na área de 
controle biológico; 
- Controlar espécies pragas em plantas hospedeiras com 
defensivos naturais; 
- Implantar sistemas de tratamento adequada para águas 
cinzas; 
- Promover a prática de construções naturais (galpão, 
banheiro seco);
-  Monitorar as bioconstruções; etc.

Niédja Goyanna Gomes 
Gonçalves 6 1ª SOLICITAÇÃO

LINTER25 PREX Faculdade de Medicina – FAMED LIGA DE PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL-LPSM

Preparação de materiais educativos sobre transtornos 
mentais; atividades educativas com pacientes e familiares; 
capacitações internas; organização de cursos e eventos sobre 
saúde mental para estudantes/profissionais, bem como para 
a comunidade em geral; prática assistida no ambulatório de 
psiquiatria com o Coordenador da liga ou outro médico do 
serviço; produção de conteúdos de utilidade pública para 
mídias sociais da Liga de Psiquiatria; reuniões de 
planejamento e supervisão junto a outros membros da liga; 
preparação de trabalhos acadêmicos para EU/outros.

Paulo Rodrigues Nunes 
Neto 1 1ª SOLICITAÇÃO

RINTER1 PREX Instituto de Ciências do Mar – LABOMAR INTERAÇÃO DUNAS/ESTUÁRIO DO PACOTI E A INFLUÊNCIA DAS ATIVIDADES ANTROPOGÊNICAS
Amostragens, análises laboratoriais e valoração de ambientes 
naturais

Alexandre Medeiros De 
Carvalho 1 RENOVAÇÃO

RINTER5 PREX Seara da CiênciaEXPOSIÇÃO INTERATIVA "CAATINGA UM NOVO OLHAR - ENTRE NESSE CLIMA": VIVENCIANDO A RIQUEZA DA CAATINGA NA SEARA DA CIÊNCIA

Receber e orientar visitas na exposição interativa "Caatinga 
um Novo Olhar - Entre Nesse Clima": vivenciando a riqueza 
da Caatinga na Seara da Ciência

Estudar o Material de Apoio aos Monitores da Exposição 
Caatinga um Novo Olhar

Informar à Seara da Ciência sobre possíveis avarias advindas 
do tempo e uso na exposição a fim de que se estabeleça 
mediação para providência de reparos junto à Associação 
Caatinga

Submeter e apresentar trabalho no Encontro de Iniciação 
Acadêmica no ano de 2023 Aline Neris De Carvalho 

Maciel 4 RENOVAÇÃO

RINTER7 PREX Centro de Humanidades – CH FOTOBIOGRAFIAS: UMA FORTALEZA QUE SE ENCONTRA EM ACERVOS FOTOGRÁFICOS PESSOAIS

Assiduidade, participação nas reuniões individuais de 
orientação, participação nas reuniões do grupo de estudos e 
pesquisas Rastros Urbanos, ao qual o projeto se vincula, 
participação ativa nas atividades programadas e elaboração 
de trabalho para os Encontros Universitários. Cristina Maria Da Silva 4 RENOVAÇÃO

RINTER8 PREX Instituto de Ciências do Mar – LABOMAR TRILHAS ECOLÓGICAS DO ESTUÁRIO DO RIO PACOTI: OBSERVANDO A BIOTA DO MANGUEZAL

As atividades dos bolsistas serão acompanhadas pelo 
professor responsável pelo projeto de extensão. Para tanto, 
serão realizadas reuniões semanais entre estes para 
avaliação e planejamento do trabalho a ser realizado e 
explicação detalhada dos métodos a serem empregados.  Ao 
final de cada semestre, os bolsistas apresentarão um 
seminário relatando as atividades executadas, dificuldades 
encontradas e os resultados obtidos. 
No segundo semestre do ano, será definido o tema dos 
trabalhos que serão apresentados no Encontro Universitário 
de Iniciação Acadêmica da UFC.
O orientador estará comprometido com 2 horas semanais e 
os bolsistas com 12 horas semanas, sem considerar as ações 
realizadas que será realizada com a participação de todos.

Cristina De Almeida 
Rocha Barreira 5 RENOVAÇÃO

RINTER9 PREX Centro de Ciências Agrárias – CCA PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O COTIDIANO JUNTO ÀS CRIANÇAS DA UUNDC

Acompanhar o trabalho pedagógico da professora com as 
crianças, colaborar no registro pedagógico com fotos e 
anotações, ajudar as crianças no cotidiano da sala, realizar 
leitura de histórias, observar os interesses das crianças para a 
construção do projeto da turma, contribuir com o 
planejamento com sugestão de brincadeiras e atividades.

Diana Isis Albuquerque 
Arraes Freire 1 RENOVAÇÃO

RINTER10 PREX Centro de Humanidades – CH EXAME DE PROFICIÊNCIA LEITORA EM LÍNGUA INGLESA - EPLLI

O bolsista deverá apresentar, no início e fim do semestre 
letivo, documento que comprove efetiva matrícula nas 
disciplinas exigidas no semestre, frequência às aulas e seu 
aproveitamento acadêmico durante o período de vigência da 
bolsa. Eder Gomes Pessoa 2 RENOVAÇÃO

RINTER11 PREX Centro de Ciências Agrárias – CCALITERATURA INFANTIL, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA: A UNIDADE UNIVERSITARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA – UUNDC

a) Preparação da Sala de Leitura como um espaço atrativo; b) 
Organização e etiquetagem das estantes; c) Atualização e 
catalogação digital do acervo; d) Produção de envelopes e 
fichas para a identificação dos livros; e) Organização e 
categorização do acervo; f) empréstimos pelas crianças dos 
livros para serem lidos em casa; g) Contação de histórias para 
e com as crianças

Fatima Maria Araujo 
Saboia Leitao 4 RENOVAÇÃO

RINTER13 PREX Centro de Ciências Agrárias – CCA LABORATÓRIO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS (LEPP) Serão as mesmas atividades e a mesma forma de avaliação 

Francisca Silvania De 
Sousa Monte 5 RENOVAÇÃO
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RINTER14 PREX Centro de Ciências Agrárias – CCA ESCRITORIO MODELO DE ASSESSORIA COMUNITARIA
As atividades e a forma de avaliação serão as mesmas do ano 
anterior.

Francisca Silvania De 
Sousa Monte 4 RENOVAÇÃO

RINTER16 PREX Centro de Ciências Agrárias – CCALEITES E DERIVADOS: INICIATIVA PARA ESCLARECIMENTO E EDUCAÇÃO DOS JOVENS DE ENSINO MÉDIO SOBRE HÁBITOS DE HIGIENE, SEGURANÇA E CONSUMO, COM APOIO DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM LATICÍNIOS - NELReuniões semanais, Roteiros e Frequencia. Gizele Almada Cruz 1 RENOVAÇÃO

RINTER17 PREX Centro de Ciências Agrárias – CCA PROJETO DELEITE - OFICINAS DA CAPACITAÇÃO COMUNITÁRIA DE PRODUÇÃO DE DERIVADOS LÁCTEOS.
Reunião periódica e Entrega de formulários com os 
participantes da oficina. Gizele Almada Cruz 1 RENOVAÇÃO

RINTER18 PREX Seara da Ciência ELABORAÇÃO DE NOVOS MÓDULOS DE ENSINO PARA OS CURSOS BÁSICOS DE FÍSICA, MATEMÁTICA E ASTRONOMIA
Mantem-se as mesmas atividades do projeto submetido em 
2022. Ilde Guedes Da Silva 3 RENOVAÇÃO

RINTER20 PREX Seara da Ciência DIVULGAÇÃO DE CIÊNCIA ATRAVÉS DE FERRAMENTAS AUDIOVISUAIS E DAS REDES SOCIAIS NA SEARA DA CIÊNCIA

1. Colaborar com o planejamento e execução das atividades 
do salão de exposição que recebe alunos, professores e o 
público em geral;
2. Participar de atividades de itinerância para as quais a Seara 
da Ciência for solicitada;
3. Colaborar com as redes sociais, em especial o Instagram, e 
com o site da Seara da Ciência através de notícias e conteúdo 
de divulgação científica para o público em geral;
4. Participar de reuniões para fins de organização e 
acompanhamento das atividades da bolsa de iniciação 
acadêmica na Seara da Ciência;
5. Apresentar trabalho no VIII Encontro de Iniciação 
Acadêmica de 2023.

Jessica Miranda Abreu 
Freire 2 RENOVAÇÃO

RINTER21 PREX Centro de Humanidades – CH EXAME DE PROFICIÊNCIA LEITORA EM LÍNGUA ESPANHOLA (EPLLE)

Os bolsistas assinarão uma folha de frequência,  participarão 
de uma reunião semanal com o responsável pelo projeto e 
farão um relatório quinzenal de suas atividades.

Jimmy Robson 
Rodrigues Da Costa 2 RENOVAÇÃO

RINTER22 PREX Instituto de Educação Física e Esportes – IEFES A MUSCULAÇÃO NA PREPARAÇÃO FÍSICA DOS ATLETAS VINCULADOS A UFC.

Os bolsistas serão acompanhados presencialmente em suas 
atividades:

- Realização de avaliação física completa.
- Prescrição de treinamento individualizado.
- Orientação de exercícios de musculação.
- Participação em grupos de estudo
- Organização do Laboratório de Força aplicada ao Esporte e 
a Saúde. (LAFAES)
- Elaboração e apresentação de ao menos 1 (um) trabalho 
acadêmico para apresentação nos encontros universitários.

Suas atividades serão acompanhadas e observadas in loco 
por mim mesmo.

José De Oliveira Vilar 
Neto 4 RENOVAÇÃO

RINTER23 PREX Instituto de Educação Física e Esportes – IEFES UFC FITNESS

- Realização de avaliação física completa.
- Prescrição de treinamento individualizado.
- Orientação de exercícios de musculação.
- Participação em grupos de estudo
- Organização do Laboratório de Força aplicada ao Esporte e 
a Saúde. (LAFAES)
- Elaboração e apresentação de ao menos 1 (um) trabalho 
acadêmico para apresentação nos encontros universitários.

Todas as atividades serão avaliadas presencialmente.  José De Oliveira Vilar 
Neto 4 RENOVAÇÃO

RINTER24 PREX Centro de Ciências Agrárias – CCAAÇÃO DE EXTENSÃO PARA CONSTRUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS E DEMOGRAFICOS COMO INSTRUMENTOS NO PLANEJAMENTO E NA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

- Realizar estudos sobre indicadores sociais e demográficos 
como instrumento na gestão de políticas públicas.
- Formar quadros de estudos, no âmbito interdisciplinar, 
juntando os conhecimentos de estudos e indicadores sociais 
e demográficos.
- Ajudar no intercâmbio entre a comunidade científica e a 
sociedade, através de organizar ou participar em seminários, 
palestras, conferências ou outros.
- Ajudar na produção de conhecimento importantes dos 
estudos demográficos e sociais, considerando uma 
perspectiva interdisciplinar, envolvendo os componentes 
demográficos e as consequências sobre os diferentes 
aspectos socioeconômicos da população.

Julio Alfredo Racchumi 
Romero 2 RENOVAÇÃO

RINTER25 PREX Biblioteca Universitária – BUALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRENDIZAGEM INFORMACIONAL: PERSPECTIVA CRÍTICA DO USO DA INFORMAÇÃO PARA A CIDADANIA ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS E DA WEB

Auxílio na realização de minicursos, oficinas presenciais e 
atividades online sobre fake news e checagem de 
informações em parcerias com professores do ensino 
fundamental da EEE Figueiredo Correa; Postagens de vídeos 
e textos sobre desinformação no "Blog Sabedoria 
informacional" relacionado a alfabetização midiática 
científica que está em desenvolvimento pelo projeto; Kleber Lima Dos Santos 3 RENOVAÇÃO

RINTER26 PREX Instituto de Cultura e Arte – ICA PROJETO MUSICAL SINFONIA UFC

1. Acompanhamento do trabalho realizado pela extensão em 
cordas friccionadas;
2. Desenvolvimento de espetáculos e produção dos mesmos 
envolvendo diversas linguagens artísticas;
3. Desenvolvimento de portfólio dos grupos musicais da 
extensão em cordas: Camerata de Cordas da UFC, Orquestra 
de Cordas da UFC e Ensino Coletivo de Cordas. Liu Man Ying 4 RENOVAÇÃO

RINTER27 PREX Centro de Tecnologia – CT ESCOLA PILOTO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO
Promover a Escola Piloto por sites de mídias sociais, ajudar 
na preparação de aulas, ministrar cursos com atualizações. Luis Glauber Rodrigues 1 RENOVAÇÃO

RINTER28 PREX Faculdade de Medicina – FAMED LIGA DE SAÚDE DIGITAL

Reuniões semanais de planejamento das ações dos projetos;
Participação nos encontros universitários 2023;
Auxiliar na organização da Jornada de Saúde Digital - JAESD 
2023;
Participar de capacitações internas com temáticas 
relacionadas a saúde digital;
Auxiliar nas ações de projetos de extensões do Núcleo de 
Tecnologias e Educação a Distância em Saúde da Faculdade 
de Medicina da UFC. Luiz Roberto De Oliveira 6 RENOVAÇÃO
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RINTER29 PREXUnidade Universitária de Educação Infantil Núcleo de Desenvolvimento da Criança-UUNDC

O TRABALHO COM PROJETOS NA UUNDC/UFC: CONTRIBUINDO PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- Apoio à organização dos Encontros Formativos (por 
enquanto on-line) com estudantes de cursos de licenciatura e 
Professores da rede pública.
- Integração em práticas pedagógicas com as crianças da 
UUNDC, sob orientação das professoras EBTT, de maneira a 
apropriarem-se da organização do trabalho pedagógico em 
contexto prático.
-  Integração em atividades de estudo sobre a organização do 
trabalho pedagógico no trabalho com projetos, necessário 
para o apoio nas ações de extensão e preparação de 
materiais didáticos a serem utilizados nos encontros 
formativos.
- Produção, em equipe, de práticas pedagógicas significativas 
e contextualizadas inseridas em projetos pedagógicos nas 
escolas envolvidas.   
 - Participação em eventos acadêmicos na área de Educação 
para divulgação dos trabalhos produzidos. 

Marcelle Arruda Cabral 
Costa

4 RENOVAÇÃO

RINTER30 PREX Faculdade de Direito – FADIR DIALOGAR - NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DA UFC

As atividades serão acompanhadas pela professora 
responsável, que, por meio de atualizações periódicas, fará 
esse controle, bem como orientará os bolsistas em suas 
atribuições. Marcia Correia Chagas 3 RENOVAÇÃO

RINTER31 PREX Centro de Ciências Agrárias – CCA PROGRAMA NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

- Participação nas ações cotidianas junto às crianças.
- Envio de sugestões de literatura infantil, vídeos e 
programação cultural às famílias por meio dos grupos de 
whats app utilizados para a comunicação em cada grupo de 
crianças.
- Orientação nutricional aos familiares acerca dos bons 
hábitos alimentares para a promoção da saúde das crianças.
- Incentivo à leitura por meio de contação de histórias e 
empréstimo semanal (duas vezes por semana) de livros de 
literatura infantil às crianças para leitura com os familiares.
- Desenvolvimento de experiências para o cuidado e a 
conservação do meio ambiente: passeios pelo campus do 
Pici; coleta seletiva, reciclagem de materiais e compostagem; 
manutenção e cuidados com as plantas ornamentais, 
medicinais e comestíveis presentes na UUNDC.
- Participação nos Encontros Universitários e demais eventos 
acadêmicos relevantes.
- Publicação de trabalhos em eventos acadêmicos e capítulos 
de livros. Maria Auricelia Da Silva 3 RENOVAÇÃO

RINTER32 PREX Centro de Ciências – CCNÓS PROPOMOS” UMA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA CIDADÃ: CONHECER A CIDADE PARA NELA INTERVIR E PARTICIPAR DEMOCRATICAMENTE.

Ampliação do número de escolas para atuação do projeto. 
Para isso serão realizadas visitas às escolas para contato com 
professores de Geografia e gestão escolar.
Acompanhamento das atividades realizadas nas escolas e no 
Laboratório de Prática de Ensino em Geografia (LAPEG).

Maria Edivani Silva 
Barbosa 2 RENOVAÇÃO

RINTER33 PREX Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem – FFOEPROMOÇÃO DA SAÚDE DE IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA
Os bolsistas serão avaliados por frequência, iniciativa e 
participação nas atividades do projeto. Marilia Braga Marques 2 RENOVAÇÃO

RINTER34 PREX Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem – FFOE LIGA ACADÊMICA EM DOENÇAS ESTIGMATIZANTES

- Organização e planejamento de consulta  à pacientes 
portadores de hanseníase no Hospital Universitário Walter 
Cantídio ou Centro de dermatologia dona libânia;
- Planejamento da ação de busca de pacientes com suspeita 
dermatológica e sintomáticos respiratórios; 
- Participação em reuniões de planejamento das ações de 
controle da hanseníase e tuberculose, e discussões científicas 
da LADES;
- Registrar as ações realizadas pela LADES, bem como a 
participação da Liga em reuniões e eventos; 
- Articulação das ações da LADES vinculadas ao controle da 
hanseníase e tuberculose na capital, região metropolitana e 
interiorana;
- Elaborar ofícios e demais documentos relacionados às 
atividades realizadas pela Liga;
- Participação em eventos científicos; 
- Participação nos Encontros Universitários; Paula Sacha Frota 

Nogueira 2 RENOVAÇÃO

RINTER35 PREX Faculdade de Medicina – FAMED INSPIRA AÇÃO

Participação no acolhimento, triagens, e terapia de grupo 
para apoio à cessação tabágica, bem como em atividades 
educativas para os pacientes/familiares, produção de 
conteúdos de utilidade pública nas redes sociais do projeto e 
colaboração nas atividades de organização do projeto de 
extensão. O bolsista seá acompanhado por profissional de 
nível superior nas atividades e tera supervisão do 
coordenador do Inspira Ação para seu aprendizado em 
serviço e na produção acadêmica para os EU ou outros.

Paulo Rodrigues Nunes 
Neto 1 RENOVAÇÃO
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RINTER36 PREX Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem – FFOEPROMOÇÃO DE SAÚDE À IDOSOS, FAMILIARES E CUIDADORES EM CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ.

Promoção de saúde à idosos, familiares e cuidadores em 
Centro de Atenção ao idoso do Hospital Universitário Walter 
Cantídio da Universidade Federal do Ceará e do Lar Francisco 
de Assis: Grupo VIDA. Público alvo: Idosos e cuidadores de 
idosos. Objetivo: se propõe colaborar para a promoção do 
envelhecimento saudável e ativo, avaliar e acompanhar 
idosos, familiares e seus cuidadores, sendo instrumento 
facilitador para a melhoria da qualidade de vida dessas 
pessoas. As ações são desenvolvidas através de atividades de 
grupo por meio de encontros semanais e acompanhamento 
ambulatorial com consultas de enfermagem, abordando 
temas relacionados ao envelhecimento, qualidade de vida e 
saúde, além de propiciar momentos de aprendizado para os 
alunos de graduação, pois será campo de estágio para os 
alunos da Disciplina Enfermagem no Processo de Cuidar do 
Idoso. Estas atividades  permitem à ampliação da atenção a 
saúde do idoso no Ambulatório de Geriatria, tendo em vista 
que no entorno do ambulatório residem idosos que 
necessitam de acompanhamento a longo prazo e de ações 
relacionadas à promoção de saúde e prevenção de doenças, 
além do apoio à familiares e cuidadores de idosos que 
precisam de orientações relacionadas ao cuidado ao idoso e 
de apoio psicossocial e de saúde. Espera-se que as ações 
propostas do presente projeto propiciem aos idosos 
assistidos resultados positivos para a promoção da saúde 
como: estímulo ao autocuidado, interação social, troca de 
experiência entre idosos e entre alunos e idosos e 
possibilidades de melhoria da qualidade de vida. Além disso, 
espera-se que o grupo de familiares e cuidadores de idosos 
ofereça orientações direcionadas para prestar um cuidado 
adequado ao idoso, incluindo medidas preventivas para 
evitar a dependência precoce e especificas sobre os cuidados 
com o idoso dependente e demenciado que é atendido no 
Centro de Atenção ao Idoso do Hospital Universitário Walter 
Cantídio da Universidade Federal do Ceará e do Lar Francisco 
de Assis. Semanalmente os alunos bolsistas do protejo têm 
reunião de planejamento e organização das atividades além 
de discussão de artigos. Todas as atividades são registradas 
por fotos.  Os alunos também são acompanhados por 
aplicativo de mensagens com todos os integrantes do grupo 
e o coordenador. 

Rachel Gabriel Bastos 
Barbosa 4 RENOVAÇÃO

RINTER37 PREX Faculdade de Medicina – FAMED FISIOTERAPIA NAS DESORDENS NEUROLÓGICAS DE ADULTOS – GRUPO FISIONEURO

Os Alunos serão responsáveis pela organização dos 
atendimentos realizados pelo Projeto de Extensão, incluindo 
a organização dos voluntários, marcação de consultas, 
publicação nas redes sociais, e organização das ações de 
capacitação. Ramon Tavora Viana 2 RENOVAÇÃO

RINTER38 PREX Centro de Tecnologia – CTDIVULGAÇÃO ESTRATÉGICA DAS PESQUISAS CIENTÍFICAS DESENVOLVIDAS DENTRO DO PGEQ-UFC (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA-UFC) PARA A COMUNIDADE EM GERAL

Os alunos irão auxiliar na divulgação cientifica dos trabalhos 
desenvolvidos no PPGEQ de forma que a sociedade tenha 
acesso ao que está sendo pesquisado. Para isso, irão elaborar 
maneiras de transformar o conteúdo claro, por meio de 
postagens nas redes sociais já criadas por eles no primeiro 
ano do projeto, bem como iniciar a modernização do site, 
para que qualquer possa consiga compreender.

Os bolsistas deverão:
Criar a apresentação personalizada de divulgação
- Pesquisar as formas de abordagem já existentes 
- Pesquisar os principais interesses do público-alvo
- Escolher a melhor apresentação para maior impacto da 
plataforma
- Definir maneiras de contato com o público-alvo

Alimentação contínua da plataforma 
- Definir as possíveis opções de postagem baseado no 
público-alvo
- Estudar e definir a melhor frequência de postagem 
- Estabelecer critérios de relevância dos assuntos baseado no 
retorno do público-alvo
- Rever maneiras de contato/abordagens já utilizadas

Ampliar o alcance do conteúdo ao público-alvo
- Definir estratégias de expandir o alcance
- Fazer contato com outras intuições semelhantes para 
estabelecer parcerias 
- Elaborar estratégia para manter divulgação constante
- Realizar estudo estratégico para dar continuidade ao 
projeto

Rilvia Saraiva De 
Santiago Aguiar 2 RENOVAÇÃO
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RINTER39 PREX Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem – FFOE NUGESC EM AÇÃO NO CONTEXTO HOSPITALAR

Registros em diário de campo com as atividades realizadas a 
cada dia, assinadas pelo profissional responsável; e reuniões 
mensais para compartilhamento das experiências e trabalhos 
realizados pelos bolsistas, a saber:

- Acompanhamento  dos  profissionais membros  do  Núcleo  
de  Segurança  do  Paciente  e monitoramento de indicadores 
de qualidade a cada mês;

- Desenvolvimento de ações institucionais voltadas à 
consolidação da cultura de segurança do paciente: rodas de 
conversa, treinamentos, ações educativas em serviço; 

- Participação em processos de auditoria interna realizada 
pelos Núcleos  de  Educação  Permanente,  Vigilância 
Epidemiológica e Serviço de Gerenciamento de Riscos; 

- Organização de  eventos,  cursos  e  debates  relacionados  
aos temas em estudo; 

- Capacitações  e  simulações  realísticas  em laboratório  para  
discussão  de  estudos  de  casos envolvendo  comunicação  
efetiva,  processos de qualidade,  protocolos  de  segurança  
do  paciente, dilemas e conflitos interpessoais, dentre outros;

- Confecção de manuais, folders, banners, dentre outros.

Roberta Meneses 
Oliveira 3 RENOVAÇÃO


