PROJETOS DE COOPERACAO UNIVERSITARIA (EXTENSAO)

Desenvolvimento comunitário no Município de Pentecoste: Uma atuação integrada
a partir da Psicologia Comunitária.

Coordenadora: Profa. Dra. Veronica Morais Ximenes

Codigo: HS00.2006.PJ0169

Periodo: agosto/2006 a dezembro/2008

Este projeto constitui um dos campos de atuacao do Nucleo de Psicologia
Comunitaria (NUCOM), que visa ao desenvolvimento comunitario e intercomunitario
do municipio de Pentecoste numa perspectiva de atuacao integrada a partir da
Psicologia Comunitaria Cearense. Em 2006, iniciamos este trabalho atraves de uma
parceria com o PRECE (Programa de Educacao em Celulas Cooperativas) da UFC,
entretanto, no ano de 2008 nos aproximamos especificamente dos moradores do
municipio, para alem dos estudantes do PRECE. Pretendeu atingir esse objetivo atraves
do fortalecimento da juventude como promotora da cidadania e do desenvolvimento
local do municipio de Pentecoste; do fortalecimento da categoria social dos produtores
rurais da regiao, promovendo sua uniao e ampliando sua capacidade de interferir
coletivamente na transformacao da realidade; contribuir com o desenvolvimento de
praticas cooperativas; potencializar espacos de participacao de carater politicoreivindicatorio-propositivos; propiciar um espaco para producao academica de textos e
artigos, articulando teoria e pratica. O projeto se desenvolve atraves de visitas
quinzenais nos finais de semana a comunidade foram realizamos as seguintes
atividades: participacao em reunioes com jovens liderancas em uma comunidade de
Pentecoste; participacao em reunioes da COAMPE (Central das Organizacoes
Associativas do Municipio de Pentecoste), da UAVRC (Uniao dos Agricultores do Vale
do Rio Caninde) da Associacao Comunitaria dos Bairros Vila Nova e Adjacencias e da
Associacao Comunitaria do Bairro Sao Pedro; visitas as secretarias municipais e ao
CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social); caminhada pelas comunidades
(Santa Ines, Vila Nova, 15 de Novembro e Sao Pedro) de Pentecoste; grupo de estudo
quinzenal; supervisao do trabalho quinzenal. Apesar de estarmos atuando com outros

moradores que nao sao do PRECE, a proximidade com os precistas nos ajudou para
insercao nos espacos supracitados.

