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CAMPUS FORTALEZA
LINHA UFC INTEGRA

PROJETOS INDEFERIDOS - RESULTADO FINAL

Seq.
UNIDADE 

ACADÊMICA/ 
ADMINISTRATIVA

EIXO DO UFC INTEGRA TÍTULO DO PROJETO ATIVIDADES RESPONSÁVEL STATUS
MOTIVO DO 

INDEFERIMENTO

1
Instituto de Cultura e 
Arte – ICA

6. Apoio à Pesquisa, Ensino, 
Extensão

Coletivo Areia: organização e gestão de 
mídias 

Analisar, descrever e organizar materiais audiovisuais gerados pelos 
projetos do grupo de pesquisa "Coletivo Areia: pesquisa artística e 
criação em/com dança" e pelo Componente Curricular "Projeto 
Experimental", ambos dos cursos de Graduação em Dança.

EMYLE POMPEU DE BARROS 
DALTRO PELLEGRIM

1ª SOLICITAÇÃO

Não correspondeu ao 
critério 03 QUADRO 
II- ANÁLISE MÉRITO 
do art 17 do edital 
08/2023/PRAE/UFC

2
Centro de 
Humanidades – CH

2. Arte, Cultura e Comunicação 60 anos de Casa de Cultura Britânica
Os dois bolsistas seriam preferencialmente alunos dos cursos de Letras 
Inglês (ou Letras Português-Inglês), Pedagogia e Design. Eles ficariam 
encarregados de pesquisar elementos relacionados à cultura dos países 
falantes de língua inglesa e achar formas de tornar os espaços 
harmoniosos com os elementos decorativos.

A cada mês, teríamos como foco a criação de uma decoração temática 
para cada sala de aula do bloco Didático Venétia Fontenele, da Casa de 
Cultura Britânica, teria um tema particular, decidido em anuência com 
os professores de cada sala. 

A fim de obtermos recursos para a decoração das salas, seriam feitas 
atividades que visassem angariar patrocínio ou recursos financeiros: tais 
atividades poderiam incluir rifas de materiais doados ou até mesmo 
doações diretas. 

Luiz Ferreira Gomes Junior 1ª SOLICITAÇÃO
Formulário enviado 
em duplicidade.

3
Centro de Ciências – 
CC

6. Apoio à Pesquisa, Ensino, 
Extensão

AUXÍLIO À PESQUISA: PROCESSOS 
FORMATIVOS

-Participação nas demanda diárias, a fim de compreensão da dinâmica 
do programa e da pesquisa; - planejamento e apoio aos seminários 
científicos; - produção e divulgação dos projetos científicos nas páginas 
do programa. 

MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS 1ª SOLICITAÇÃO

Não correspondeu ao 
critério 03 QUADRO 
II- ANÁLISE MÉRITO 
do art 17 do edital 
08/2023/PRAE/UFC

4

NUDOC - Núcleo de 
Documentação e 
Laboratório de 
Pesquisa Histórica do 
Departamento de 
História

6. Apoio à Pesquisa, Ensino, 
Extensão

TRATAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 
ACERVO DOCUMENTAL ASSOCIAÇÃO 
MISSÃO TREMEMBÉ – AMIT

    • Higienizar a documentação;
    • Organizar e catalogar os documentos com orientação da 
orientadora e outros servidores;
    • Acomodar os documentos em caixas em seus locais de guarda. 

Regina Célia de Camargo 
Campos

1ª SOLICITAÇÃO

Não correspondeu ao 
critério 03 QUADRO 
II- ANÁLISE MÉRITO 
do art 17 do edital 
08/2023/PRAE/UFC

5
Centro de 
Humanidades – CH

1. Apoio à Aprendizagem A organização é a alma do negócio

A ordem do conjunto de atividades que será desenvolvido pelos 
participantes do projeto compreende dois momentos. No primeiro 
momento acontecerá uma pesquisa in loco e, no segundo momento, 
uma pesquisa de campo. Contudo, a pesquisa de campo se segmenta 
em duas etapas: a primeira concerne a um estudo piloto, feito por 
observações empíricas e entrevistas com o púbico alvo do estudo 
(usuários de uma secretaria de um setor da UFC), devido à necessidade 
de conseguir mais informações sobre organização e seus efeitos em 
relação aos usuários, e a segunda, refere-se à aplicação de um 
questionário com o grupo-alvo. 1. Elaboração e teste experimental do 
questionário; 2. Aplicação do questionário; 3. Tratamento dos dados e 
informações levantadas; 4. Análise dos dados; 5. Apresentação dos 
dados à coletividade da UFC.

Ruy Ferreira Lima 1ª SOLICITAÇÃO

Não correspondeu ao 
critério 03 QUADRO 
II- ANÁLISE MÉRITO 
do art 17 do edital 
08/2023/PRAE/UFC

6
Casa de Cultura 
Estrangeira

6. Apoio à Pesquisa, Ensino, 
Extensão

INGLÊS COMO L3 PARA SURDOS: 
PERSPECTIVAS E DESAFIOS NA CASA DE 
CULTURA BRITÂNICA

- Participar de encontros quinzenais on-line, às sextas-feiras das 14:00 
às 15:30 para discussão de textos acadêmicos selecionados;
- Observar, uma vez ao mês, 02 horas/aula no Curso de Inglês para 
Surdos na CCB e tentar estabelecer um diálogo entre os textos lidos e a 
realidade da sala de aula. O curso será realizado segundas e quartas das 
14:00 às 15:40, presencialmente na CCB;
- Com base nos textos discutidos em grupo, elaborar, individualmente 
ou em parceria com outro bolsista, atividades que possam ser utilizadas 
pelos surdos no intuito de desenvolver, aperfeiçoar e/ou apoiar o 
estudo assíncrono do aluno surdo.
- Manter um relato de suas observações, experiências e 
questionamentos para discussão em grupo e preparação de trabalho a 
ser apresentação nos Encontros Universitários em 2023.

Simone dos Santos Machado 1ª SOLICITAÇÃO

Não correspondeu ao 
critério 03 QUADRO 
II- ANÁLISE MÉRITO 
do art 17 do edital 
08/2023/PRAE/UFC

7
Centro de 

Humanidades – CH
Auxílio editorial em periódico acadêmico 

(RCS)
As atividades previstas seguem as mesmas. Os bolsistas atuarão sob 

minha supervisão direta.
CLAYTON MENDONCA CUNHA 

FILHO
RENOVAÇÃO

PROJETO JÁ 
APROVADO


