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O Programa de extensao universitaria Universidade e Compromisso Social: em
busca da inclusao social e do combate a discriminacao¡¨ pretende conjugar esforcos de
diferentes projetos de extensao e pesquisa existentes no Departamento de Psicologia e
na Faculdade de Educacao da UFC. Neste sentido, o NUCEPEC (Nucleo Cearense de
Estudos e Pesquisas sobre a Crianca), o NUCOM (Nucleo de Psicologia Comunitaria) e
o Grupo de pesquisa LUDICE (Ludicidade, Identidades e Consumo nas praticas
culturais educativas) envolvem professores, estudantes e profissionais das areas de
Psicologia, Educacao e Ciencias Sociais, ligados a instituicoes publicas e ONGs, todos
com interesses e/ou atuacao em ensino e pesquisa relacionados aos processos de
desenvolvimento social. O Programa ora proposto tem a intencao de oferecer
sustentabilidade a essas acoes de uma forma articulada e ao mesmo tempo fortalecer o
aspecto da formacao de pessoal, direcionada a politicas de inclusao social e a
diversidade cultural, com enfase nos aspectos referentes a genero e etnia. O suporte
teorico-metodologico do Programa recai sobre a Psicologia Social, particularmente a
abordagem Socio-Historico-Cultural, que tem, dentre seus principais pensadores,
Vygotsky, Leontiev, Luria, Martin-Baro e Paulo Freire, e os estudos culturais na
vertente do multiculturalismo critico (McLaren, Silva, Sodre), bem como a abordagem
cultural das praticas ludicas (Brougere, Masson e Henriot). A metodologia do Programa
tem como eixos centrais a abordagem multireferencial das acoes propostas pelo dialogo
dos diferentes saberes, operacionalizados nas acoes dos diferentes projetos de
intervencao e pesquisa, de cursos direcionados a estudantes e/ou profissionais das mais
variadas areas e da promocao de debates e discussoes sobre tematicas socialmente

relevantes. A dinamica de gestao do Programa contara com uma Coordenacao
Colegiada, que mantera reunioes mensais para acompanhamento, avaliacao e
planejamento do conjunto das acoes efetivadas pelo Programa; alem das reunioes
semanais, especificas de cada Projeto, com os fins de administrar, acompanhar e
encaminhar as providencias necessarias para a viabilizacao dos mesmos.

