
                                        
 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM COOPERATIVA EM CÉLULAS ESTUDANTIS 

- Campus Crateús [2018] 

 

Tabela 01 - Relação de Eventos Realizados pelo Programa em 2018 

 

NOME DO EVENTO DATA PÚBLICO ALVO OBJETIVO 

Processo de seleção para 
monitores de 2018 (veteranos 

e novatos). [Edital 05/2017] 

05 de janeiro de 
2017 a 07 de março 

de 2018 

Alunos da graduação da 
UFC - Campus Crateús, 
inscritos no PACCE [52 

candidatos] 

Selecionar os novos monitores 
para o PACCE 

Auxílio aos Calouros 
[Atividade de 

Férias/Voluntária] 

05 de fevereiro de 
2018 a 07 de 

fevereiro de 2018 

Alunos novatos que 
efetuaram matrícula no 

Campus Crateús em 2018 

Integralizar o aluno novato ao 
meio acadêmico, repassando 

vivências, esclarecendo dúvidas 
e alertando para inscrições nas 
bolsas, em especial o PACCE. 

1ª Reunião Geral com os 
monitores aprovados 

24 de março de 
2018 

15 monitores novatos e 
veteranos e 1 voluntário, 

totalizando 16 alunos 

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

inteiro. 

Reunião Geral Março a Novembro Todos os bolsistas do 
PACCE 

Esclarecimentos gerais sobre 
andamento de projetos, 

planejamentos gerais, oficinas 
para auxílio em dificuldades 

Reuniões de comissão Março a Novembro 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 Novembro 14 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 Novembro 
(exceto Julho) 

14 articuladores: novatos, 
veteranos e voluntários.  

(Mas participaram pelo 
menos 5 alunos 

Facilitar a geração de 
conhecimento sobre a 

metodologia da aprendizagem 
cooperativa e sua utilização nas 

células de estudos, além de 



interessados em conhecer 
mais o PACCE, mesmo não 

sendo monitores) 

trabalhar desenvolvimento de 
artigos e resumos. 

Interação Social Março a Novembro A princípio aos 16 
monitores, estendendo-se 

a toda a comunidade 
acadêmica e extra 

acadêmica 

Promover ambiência para 
fortalecimento de laços de 

amizade, assim como o aumento 
de sinergia entre cursos e 

semestres distintos. Trazer 
sentimento de pertencimento ao 

Campus e a cidade sede. Em 
geral, uma interação 

proporciona o encontro de 
pessoas dos 5 cursos de 

graduação ofertados em Crateús. 

I Semana de Aprendizagem 
Cooperativa da UFC/Crateús (I 

SEAC) 

01 a 03 de agosto 
de 2018 

Alunos da UFC e monitores 
do PACCE 

Disseminar a Aprendizagem 
Cooperativa no âmbito 

acadêmico, viabilizar interação 
positiva entre estudantes e 

promover um compartilhamento 
de conhecimentos em áreas 

distintas.  

Encerramento do semestre 
2018.1 

18 de junho 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 Novembro 14 articuladores 
promoveram grupos de 

estudos com cerca de 290 
graduando que 

participaram de pelo 
menos uma célula 

Articular células estudantis 
usando a metodologia de 

aprendizagem cooperativa. 

Campanha de Doação de 
Ração para a Instituição Bicho 

Cuidado 

14 a 24 de março 
de 2018 

Comunidade acadêmica e 
extra acadêmica 

(Instituição Bicho Cuidado) 

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

campanha comunitária na 
Universidade, e visitar a 

Instituição. 

Participação na Jornada de 
Iniciação Acadêmica (JOIA) 

03 de maio de 2018 Alunos inscritos para a 
seleção da Bolsa de 
Iniciação Acadêmica 

Fomentar empatia e 
conhecimento mútuo entre os 
participantes com aplicação da 

oficina de história de vida, e 
estimular ao trabalho em equipe 



e interação social. 

Campanha de Doação para o 
Abrigo de Idosos ‘Casa de Jesus 

Misericordioso’ 

06 a 17 de agosto 
de 2018 

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. 

Visita à Escola Profissionalizante 
Manuel Abdias Evangelista 

02 de agosto de 
2018 

4 turmas de terceiro ano 
do ensino médio (pelo 

menos 35 alunos em cada) 

Esclarecimentos gerais sobre a 
Universidade: cursos, ementa, 

bolsas, Aprendizagem 
Cooperativa 

Campanha Agosto Lilás Agosto de 2018 

 

Dia “D” - 24 de 
agosto de 2018 

 

Comunidade acadêmica 
em geral, aberto ao 

público 

Conscientização sobre a violência 
contra a mulher, com 

documentário, cartazes criados 
pelos bolsistas do PACCE, roda 
de conversa e dinâmica (houve 
um dia “D” onde grande parte 
dessas atividades ocorreram) 

Campanha Setembro Amarelo 19 a 21 de setembro 
de 2018 

Comunidade acadêmica 
em geral, aberto ao 

público 

Conscientização sobre a 
importância da prevenção ao 

suicídio com cartazes de 
divulgação, rodas de conversas, 

palestras, interações e dinâmicas 
(houve participação ativa de 
profissionais capacitados e 

discentes de outras instituições) 

Visita à Escola Profissionalizante 
Maria Altair Américo Sabóia 

26 de setembro de 
2018 

4 turmas de terceiro ano 
do ensino médio (pelo 

menos 35 alunos em cada) 

Esclarecimentos gerais sobre a 
Universidade: cursos, ementa, 

bolsas, Aprendizagem 
Cooperativa (aplicação de 

dinâmica)  

Campanha Outubro Rosa Outubro de 2018 

 

Dia “D” - 25 de 
outubro de 2018 

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) 

Visita à Escola de Ensino Médio 
Maria Vieira de Pinho 

24 de outubro de 
2018 

2 turmas de terceiro ano 
do ensino médio (pelo 

Esclarecimentos gerais sobre a 
Universidade: cursos, ementa, 

bolsas, Aprendizagem 



menos 25 alunos em cada) Cooperativa (aplicação de 
dinâmica) 

Encontros Universitários 2018 21 a 23 de 
novembro de 2018 

Bolsistas do PACCE, aberto 
ao público 

Apresentados 16 trabalhos 
ligados à aprendizagem 

cooperativa 

Visita à Escola Profissionalizante 
Maria Eudes Veras 

08 de dezembro de 
2018 

4 turmas de terceiro ano 
do ensino médio (pelo 

menos 35 alunos em cada) 

Esclarecimentos gerais sobre a 
Universidade: cursos, ementa, 

bolsas, Aprendizagem 
Cooperativa; e responder a 

dúvidas dos discente  

Encerramento do Semestre 
2018.2 

01 de dezembro de 
2018 

Todos os bolsistas do 
PACCE 

Celebração de resultados do 
Programa no ano 

 

 

Tabela 02 - Número de monitores do Programa de Aprendizagem Cooperativa em 2018 

 

BOLSAS MONITORIA - APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

Campus UA Remunerado Voluntário Total 

Crateús UFC 16 0 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 03 - Imagens das Atividades realizadas pelo Programa de Aprendizagem 

Cooperativa em 2018 

 

 

Seleção 2018 Auxílio aos Calouros Reunião Geral 

   
Formação Interação Social I SEAC 

   
Encerramento de 2018.1 Células Estudantis Campanha de Doação de 

Ração 

   
 

 

 

 

 

 



 

Participação no JOIA Visita ao Abrigo de Idosos Visita à EP Manuel Abdias 
Evangelista 

   
Agosto Lilás Setembro Amarelo Visita à EP Maria Altair 

Américo Saboia 

   
Outubro Rosa Visita à EM Maria Vieira de 

Pinho 
Visita à EP Maria Eudes Veras 

   
 

 

 

 

 

 

 



Encontros Universitários 2018 Encerramento de 2018.2 

   
 


