PROJETOS DE COOPERACAO UNIVERSITARIA (EXTENSAO)

Protagonismo Juvenil e Desenvolvimento Local Sustentável: Uma Proposta de
Cooperacão entre a Universidade e a Comunidade.

Coordenadora: Profa. Dra. Veronica Morais Ximenes

Financiamento: Programa de Apoio a Extensão Universitária voltado às Politicas
Públicas. PROEXT 2005 MEC/SESu/DEPEM (valor: R$ 60.000,00)

Periodo: janeiro a dezembro/2006

Foi desenvolvido pelo Nucleo de Psicologia Comunitaria (NUCOM) e Programa
de Educacao em Celulas Cooperativas (PRECE). Este programa teve como objetivos
gerais: Contribuir com o fortalecimento da juventude como protagonista da cidadania e
do desenvolvimento local do municipio de Pentecoste, localizado no semi-arido
cearense e Desenvolver um ambiente de aprendizagem para a formacao pessoal e
academica dos universitarios envolvidos na equipe, uma vez que propoe uma parceria
dialogica entre universidade e comunidade, propiciando a co-construcao de uma
sociedade mais justa. Nossas avaliacoes dos projetos serao apresentadas por cada um. O
Projeto Jornalismo Comunitario produziu os jornais e conseguiu envolver mais
estudantes como redatores das colunas. O Projeto de Formacao Politica foi uma grande
experiencia e algo inovador, por isso exigiu dos participantes muita criatividade e
ousadia e teve como principal consequencia uma profunda reflexao sobre as atividades
que o PRECE vem realizando nesses doze anos de existencia. Tal projeto tambem
contribuiu para a analise dos impactos sociais e politicos na cidade de Pentecoste e
comunidades rurais adjacentes. O Projeto de Esporte e Jogos Educativos realizou os
torneios e envolveu muitas pessoas nas suas atividades, criando uma cultura esportiva
de fortalecimento da vida de lazer nas comunidades. O Projeto Pre-vestibular
Cooperativo (comunidade do Cipo) e o Projeto de Incubadora de Celulas Educacionais
conseguiram manter um grupo de 55 estudantes na EPC e formar monitores,
favorecendo a formacao de futuros universitarios. O Projeto de Apoio ao Estudante
sempre buscou melhores condicoes para os estudantes, tarefa dificil, mas muito
gratificante, pois estudantes que nao tinham condicoes de entrar na universidade hoje

estao cursando sua faculdade com residencia universitaria, alimentacoes, ajuda de custo
para se manterem e transporte para voltarem nos fins de semana para ajudarem a sua
comunidade em Pentecoste. Tais resultados motivam os membros da comissao a
trabalharem para ajudar os outros estudantes a cursarem uma universidade. O Projeto de
Desenvolvimento Sustentavel foi muito importante na formacao dos estudantes de
agronomia e agronomos para atuacao em suas especificas areas, como tambem para
conhecer a realidade da regiao rural do municipio de Pentecoste. Este projeto deu
assessoria a UAVRC, associacao que une produtores rurais como o objetivo de
propiciar um desenvolvimento da agricultura. O Projeto Socializando os Conhecimentos
construiu um ambiente de producao de textos e artigos, em que os estudantes tornaramse protagonistas e autores da sua historia, como tambem enfrentarem o publico para
divulgacao dos projetos em encontros e congressos. Para muitos estudantes, e a primeira
vez iram publicar um artigo em um livro. O Pre-Vestibular do Pirambu e o PreVestibular do Benfica propiciaram a formacao de universitarios com uma consciencia
critica e voltada para a transformacao de suas comunidades e seus bairros. Estamos
prevendo uma primeira multiplicacao da escola, para o bairro da Messejana (Fortaleza).
No proximo ano, estaremos atuando com um maior enfoque na melhoria do ensino
medio da rede publica de ensino de Fortaleza, atraves da implantacao do programa
estudante ativo em nossa escola. O Projeto Estudante Ativo embora nao tenhamos
indicadores para alguns dos resultados esperados, pudemos observar a elevacao da autoestima e do senso critico e da participacao dos estudantes nas atividades escolares.

