
                                        
 
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM COOPERATIVA EM CÉLULAS ESTUDANTIS 

- Campus Crateús [2017] 
 

Tabela 01 - Relação de Eventos Realizados pelo Programa em 2017 
 

NOME DO EVENTO DATA PÚBLICO ALVO OBJETIVO 

Processo de seleção para 
monitores de 2017 (veteranos 

e novatos). [Edital 04/2016] 

02 de janeiro de 
2017 a 15 de março 

de 2017 

Alunos da graduação da 
UFC - Campus Crateús, 

inscritos no PACCE 

Selecionar os novos monitores 
para o PACCE 

1ª Reunião Geral com os 
monitores aprovados 

18 de março de 
2017 

15 monitores novatos e 
veteranos e 2 voluntário, 

totalizando 17 alunos 

Esclarecimentos gerais sobre o 
programa e apresentação dos 
projetos individuais ao grupo 

inteiro. 

Reuniões de comissão Março a Dezembro Coordenação e alunos 
veteranos que participam 

de comissões do programa 

Repassar informações gerais 
sobre as atividades do programa 

e planejar atividades e pautas 
das reuniões gerais.  

Reuniões de apoio à célula Março a Dezembro 13 monitores novatos e 
veteranos que articulam 

células 

Encontro individual de cada 
monitor com a coordenação e 

formador responsável para falar 
sobre o progresso da célula, 
dificuldades enfrentadas e 

auxiliá-lo.  

Formação de articuladores Março a Dezembro 
(exceto Julho) 

13 articuladores: novatos, 
veteranos.  

Facilitar a geração de 
conhecimento sobre a 

metodologia da aprendizagem 
cooperativa e sua utilização nas 

células de estudos, além de 
trabalhar desenvolvimento de 

artigos e resumos. 

Interação Social Março a Dezembro A princípio aos 17 
bolsistas, estendendo-se a 

toda a comunidade 
acadêmica e extra 

acadêmica 

Promover interação face a face 
para fortalecimento de laços de 
amizade e aumento de sinergia 

entre cursos e semestres 
distintos. Trazer sentimento de 
pertencimento ao Campus e a 

cidade sede. 



Encerramento do semestre 
2017.1 

14 de Julho de 2017 Todos os monitores do 
PACCE 

Realizar um balanço das 
atividades e promover uma 

celebração de resultados com os 
grupos dentro da última 
formação do semestre 

Células Estudantis Março a Dezembro 13 articuladores 
promoveram grupos de 

estudos, alcançando 
público de todos os cursos 

de graduação 

Articular células estudantis 
usando a metodologia de 

aprendizagem cooperativa. 

Visita ao Abrigo de Idosos ‘Casa
de Jesus Misericordioso’ e 

Campanha de Doação 

11 a 22 de 
Setembro de 2017 

Comunidade acadêmica e 
extra acadêmica (Casa de 

Jesus Misericordioso) 

Fomentar empatia e interação 
entre o meio acadêmico e extra 
acadêmico, por promover uma 

campanha comunitária na 
Universidade, e visitar o abrigo 

incentivando a um café da 
manhã cooperativo. 

Visita Técnica à cidade de 
Crateús/Rio Poti 

30 de Setembro de 
2017 

Iniciativa realizada em 
conjunto pelo PACCE e 

coordenadoria do curso de 
Engenharia Ambiental, 

abrangendo público 
acadêmico e 

extra-acadêmico 

Gerar sentimento de 
pertencimento ao Campus 

Crateús, aprender e 
compreender um pouco da 
história e cultura da cidade. 

“Ame-se...Cuide-se” 
Campanha Outubro Rosa 

Outubro de 2017 

 

Dia “D” - 31 de 
outubro de 2017 

Comunidade acadêmica 
em geral, aberto ao 

público 

Conscientização sobre a 
importância da prevenção ao 
câncer de mama com cartazes 

de divulgação, rodas de 
conversas, palestras, decorações 
pelo Campus e dinâmicas (houve 

participação ativa de 
profissionais capacitados e 

discentes de outras instituições) 

Encontros Universitários 2017 23 a 24 de 
Novembro de 2017 

Bolsistas do PACCE, aberto 
ao público 

Apresentados 17 trabalhos 
ligados à aprendizagem 

cooperativa 

Visita às Escolas de Ensino 
Médio de Crateús 

05 a 08 de 
Dezembro de 2017 

10 turmas de terceiro ano 
do ensino médio (pelo 

menos 35 alunos em cada) 

Esclarecimentos gerais sobre a 
Universidade: cursos, ementa, 

bolsas, Aprendizagem 
Cooperativa 

Encerramento do Semestre 
2018.2 

17 de Dezembro de 
2017 

Todos os bolsistas do 
PACCE 

Celebração de resultados do 
Programa no ano 

 



Tabela 02 - Número de monitores do Programa de Aprendizagem Cooperativa em 2017 
 

BOLSAS MONITORIA - APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

Campus UA Remunerado Voluntário Total 

Crateús UFC 15 2 17 

 
 

Tabela 03 - Imagens das Atividades realizadas pelo Programa de Aprendizagem 
Cooperativa em 2017 

 

Seleção - PACCE/Crateús - 2017 Reuniões Gerais - 2017 

  

Células Cooperativas - 2017 Formação - 2017 

  



Interações Sociais - 2017 Encontros Universitários - 2017 

  

Celebrações de Resultados-PACCE/2017  

 

 

 


