
2019

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

GESTÃO
ACADÊMICA

&

Campus da UFC
em Crateús



 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO ACADÊMICA CAMPUS 

DA UFC EM CRATEÚS 

2019 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRATEÚS 

2020 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CAMPUS CRATEÚS 
 

Diretoria (2014 a outubro 2019) 

Profa. Maria Elias Soares (Diretora) 

Prof. Lívio Antonio Melo Freire (Vice-Diretor) 

 

Diretoria (A partir de 21 outubro 2019) 

Prof. Lívio Antonio Melo Freire (Diretor) 

Prof. Sandro Vagner de Lima (Vice-Diretor) 

 

Coordenadores dos Cursos de Graduação 

 

Ciência da Computação 

Prof. Rennan Ferreira Dantas (Coordenador) 

Profa. Lisieux Marie Marinho dos Santos Andrade (Vice-Coordenadora) 

Engenharia Ambiental 

Profa. Luísa Gardênia Alves Tomé Farias (Coordenadora) 

Profa. Janaína Lopes Leitinho (Vice-Coordenadora) 

Engenharia Civil 

Prof. Alan Michell Barros Alexandre (Coordenador) 

Prof. Luis Felipe Cândido (Vice-Coordenador) 

Engenharia de Minas 

Profa. Tiany Guedes Cota (Coordenadora) 

Prof. Kennedy da Silva Ramos (Vice-Coordenador) 

Sistemas de Informação 

Prof. Arnaldo Barreto Vila Nova (Coordenador) 

Prof. Allysson Allex de Paula Araújo (Vice-Coordenador) 

Responsável Pela Elaboração 

Equipe da Biblioteca (BCCR) 

Colaboradores 

 

Diretoria 

Coordenações dos cursos 

Administração 

Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) 

Secretaria Administrativa 

Secretaria Acadêmica 

Divisão de Apoio Educacional (DAE) 

Restaurante Universitário 

Prefeitura 

Núcleo de Práticas de Desenvolvimento de Sistemas (NPDS) 

Ecossistema Parque Tecnológico de Crateús (ESparC) 

Laboratórios 

 

 



 

SUMÁRIO 

1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ACADÊMICA……………………. 4 

1.1 Apresentação………………………………………………………………………….. 5 

1.2 A Inserção da Universidade Federal do Ceará  

em Crateús……………………………………………………………………………... 

 

6 

1.3 Delineamento dos Cursos de Graduação…………………………….. 6 

2 NORTEADOR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS…………. 9 

2.1 Objetivos Norteadores do Planejamento Estratégico da 

UFC Contemplados pelo Campus em 2019……………………….. 

 

11 

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS………………………………………….. 14 

3.1 Ensino…………………………………………………………………………………….. 14 

3.1.1 Laboratórios………………………………………………………………………….. 15 

3.1.2 Bolsas de ações de ensino no Campus ………………………………... 20 

3.2 Pesquisa…………………………………………………………………………………. 27 

3.2.1 Eventos Científicos Realizados…………………………………………… 34 

3.3 Extensão………………………………………………………………………………... 44 

3.3.1 Parcerias Com Outras Instituições ……………………………………. 46 

3.3.2 Estágio……………………………………………………………………………………. 49 

3.4 Cultura Artística e Esportes………………………………………………….. 51 

4 ESTRUTURA PESSOAL…………………………………………………………. 53 

4.1 Servidores Docentes e Técnicos-Administrativos……………… 53 

4.2 Discentes………………………………………………………………………………... 56 

4.2.1 Assistência Estudantil………………………………………………………….. 59 

4.2.1.1 Tipo de Assistência Disponibilizada em 2019………………………………… 59 

5 INFRAESTRUTURA………………………………………………………………. 65 

5.1 Salas de Aula………………………………………………………………………….. 65 

5.2 Restaurante Universitário…………………………………………………... 66 

5.3 Divisão de Apoio Educacional……………………………………………... 72 

 



 

5.3.1 Atividades Realizadas…………………………………………………………... 72 

5.4 Biblioteca……………………………………………………………………………….. 82 

5.5 Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação……... 87 

5.6 Secretaria Administrativa…………………………………………………….. 91 

5.6.1 Espaço Físico do Setor………………………………………………………….. 91 

5.6.1.1 Atividades Realizadas…………………………………………………………………. 91 

5.7 Administração……………………………………………………………………….. 93 

5.8 Prefeitura……………………………………………………………………………….. 99 

5.8.1 Obras do Campus ………………………………………………………………….. 99 

5.8.2 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis ………………………………. 100 

5.8.3 Serviços Urbanos e de Zeladoria…………………………………………. 101 

5.8.3.1 Fornecimento de Água……………………………………………………………….. 101 

5.8.3.2 Fornecimento de Energia Elétrica……………………………………………….. 102 

5.8.3.3 Dedetização………………………………………………………………………………. 103 

5.8.4 Quantitativo de Mão de Obra Terceirizada ………………………… 103 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS……………………………………………………. 104 

 REFERÊNCIAS………………………………………………………………………. 105 

 ANEXO A - CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO  

SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM 2019 

106 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ACADÊMICA 
Universidade Federal do Ceará – Campus de Crateús 

BR 226, KM 3 – Bairro José Rosa – Crateús – Ceará 

CEP: 63700-000 

Contato: (88) 3691-9700 

Email: crateus@ufc.br 

 

mailto:crateus@ufc.br


  

 5 

1.1 Apresentação 
 

O Campus de Crateús foi criado na Universidade Federal do Ceará (UFC) pela             

Resolução Nº 26/CONSUNI, de 14 de dezembro de 2012. A criação dessa unidade             

acadêmica se deu no contexto de expansão e interiorização do acesso ao ensino             

superior implementada no período de 2003 e 2014. A interiorização proporcionou o            

aumento de vagas públicas que se diferenciou do tradicional modelo de oferta de             

vagas nas capitais. Essa expansão, que é absolutamente indispensável para o           

desenvolvimento socioeconômico do Estado, é o instrumento que permite que seja           

suprida a carência de profissionais qualificados em áreas estratégicas, não apenas na            

região em que se situa, mas em todo o país. Neste contexto, é que no Campus de                 

Crateús foram implantados cursos voltados para as engenharias e computação, que           

são áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento. 

As atividades acadêmicas do Campus de Crateús tiveram início no segundo           

semestre de 2014, com a oferta da primeira turma do curso de Ciência da              

Computação. No primeiro semestre de 2015, iniciaram-se as atividades dos cursos de            

Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sistemas de Informação. Com a oferta do            

curso de Engenharia de Minas, no primeiro semestre de 2016, passaram a funcionar             

os cinco cursos previstos para a implantação do campus. 

Sua missão pauta-se na concepção finalística das Instituições de Ensino          

Superior (IES) que é formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir             

conhecimentos, preservar e divulgar os valores éticos, científicos, artísticos e          

culturais, constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento do         

Ceará, do Nordeste e do Brasil. Diante disso, visa Consolidar-se como instituição de             

referência no ensino de graduação e pós-graduação (stricto e lato sensu), de            

preservação, geração e produção de ciência e tecnologia, e de integração com o meio,              

como forma de contribuir para a superação das desigualdades sociais e econômicas,            

por meio da promoção do desenvolvimento sustentável do Ceará, do Nordeste e do             

Brasil. 
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1.2 A Inserção da Universidade Federal do Ceará em Crateús 
 
A implementação de unidades acadêmicas nos sertões cearense, visa promover          

um processo de avanço mais equânime para o Estado, pois possibilita aos cidadãos             

que não tem condições de se deslocar para estudar nos grandes centros, a chance de               

obter uma formação de excelência, e por meio da educação galgar novos patamares             

antes longínquos.  

Além disso, impulsiona o desenvolvimento da região através da geração e           

difusão do conhecimento, atuando como catalisador para reverter as desigualdades          

que assolam a sociedade.  

Município com uma área territorial de 2. 985, 152km², e com uma população             

de aproximadamente 73 mil habitantes conforme o último censo do IBGE, que            

revelou ainda que 50,3% da população tinha rendimento nominal mensal per capita            

de até ½ salário mínimo, com um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de             

0,644 (IBGE, 2010). 

Foi em meio a esse cenário que a Universidade Federal do Ceará em 2014              

estabeleceu-se na cidade de Crateús, inicialmente com o Curso de Graduação em            

Ciência da Computação, para posteriormente expandir sua atuação e oportunizar o           

acesso da população a mais quatro opções para graduar-se na instituição, a saber:             

Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Sistemas de Informação e Engenharia de          

Minas. 

 

1.3 Delineamento dos Cursos de Graduação 

 

O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UFC em Crateús foi o              

marco inicial de atuação da instituição no município, implementado em 2014 no            

âmbito da sede provisória dessa unidade acadêmica no Colégio Primeiro de Janeiro,            

onde funcionou até 2016.  

O curso tem como objetivo formar profissionais aptos a introduzir melhorias e            

participar efetivamente em empreendimentos de software voltados para os mercados          

local e global, oferecendo a base teórica suficiente para que os seus egressos possam              

manter-se constantemente atualizados. Além disso, a finalidade deste curso é          
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preparar profissionais para construir, usando as técnicas da Ciência da Computação,           

sistemas de software corretos e eficientes. 

Prosseguindo a estruturação da instituição em Crateús, em 2015 novos cursos           

foram implementados, dentre eles o curso de Engenharia Civil, a sua efetivação se             

deu mediante a integração a política nacional de expansão da educação superior, que             

visa responder a demanda cada vez maior por novas vagas nesse nível de formação.              

Essa crescente demanda pode ser explicada tanto pelo crescimento da população           

jovem no país que tem conseguido concluir o ensino médio, como pelas necessidades             

criadas pela sociedade pós moderna, a qual exige um maior número de profissionais             

qualificados das ciências exatas e tecnológicas. 

Assim, conforme a Resolução CNE/CES nº. 11/2002, que institui as Diretrizes           

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia, o curso de           

Engenharia deve propiciar condições e processos para que seus futuros egressos           

possam atuar de forma crítica e criativa na identificação e resolução de problemas,             

considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais,         

com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade (BRASIL,            

2002). 

Nessa conjuntura, o próximo curso a ser contemplado pelo Campus ainda em            

2015 foi o de Engenharia Ambiental que teve seu Projeto Político Pedagógico            

aprovado e autorizado em 22 de julho de 2014 como o objetivo de oportunizar uma               

formação acadêmica, científica, profissional e humana, aliando mecanismos e         

tecnologias voltadas ao planejamento, projeto, construção, operação, manutenção e         

gerenciamento de sistemas de abastecimento de água, tratamento de efluentes          

domésticos e industriais, manejo de águas pluviais, drenagem urbana e disposição           

final de resíduos sólidos urbanos e industriais. Possibilita ainda habilidades em           

instalações hidráulico-prediais, gestão de recursos ambientais, hidráulica aplicada e         

hidrologia, controle de poluição, além de outras linhas de atuação. 

Diante disso, visa a formação de profissionais de Engenharia que tenham forte            

embasamento nas Ciências Básicas (matemática, química, física e biologia),         

permitindo fundamentação sólida em Ciências de Engenharia e, mais         

especificamente, em Ciências de Engenharia Ambiental. O objetivo a ser cumprido           

com essa forte fundamentação é a criação, geração e desenvolvimento de novas            
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tecnologias e aplicação de tecnologias consolidadas para prevenção e controle da           

poluição ambiental. Nesse pouco tempo, o curso já alcançou patamares importantes,           

em sua avaliação pelo Ministério da Educação realizado em 2019, obteve conceito            

quatro (4) do máximo de cinco (5) concedido pelo referido órgão avaliativo,            

desempenho considerado importante no âmbito dos cursos de graduação. 

O ano de 2015 foi muito promissor para a consolidação do Campus da UFC em               

Crateús, pois, além de iniciar as atividades dos cursos de Engenharia Civil e             

Engenharia Ambiental, iniciou-se também a graduação em Sistemas de Informação.          

O curso visa formar profissionais que irão atuar no desenvolvimento de soluções            

baseadas em Tecnologias da Informação para os processos de negócio das           

organizações, assegurando-lhes o suporte necessário para suas operações, além de          

projetar e implementar sistemas de informação para o uso em processos           

organizacionais, sempre pautados na ética, na segurança e nas questões ambientais.           

Em 2019 o referido curso foi o primeiro do Campus a ser avaliado pelo Ministério da                

Educação, que em seu relatório para reconhecimento do mesmo concedeu nota 4 de             

um máximo de 5, inserindo-o no rol dos cursos da UFC com conceito relevante para a                

instituição. 

Dentre as formações oferecidas pelo Campus da UFC em Crateús, temos           

também o curso de Engenharia de Minas, que passou a compor o escopo de atuação               

dessa unidade acadêmica em 2016. Sua implementação se deu principalmente pelo           

fato de que regionalmente as condições são promissoras, visto que o Ceará figura             

entre os mais importantes produtores de rochas ornamentais e minerais industriais           

do país e possui formações geológicas com potencial mineral para metálicos, sem            

esquecer da importância das águas subterrâneas para o sertão do Ceará e do Piauí. 

Diante disso, o Curso de Engenharia de Minas do Campus da UFC em Crateús              

almeja contribuir como um vetor de desenvolvimento regional, tendo em conta que a             

mineração é uma atividade fundamental para a industrialização, além de sua           

contribuição socioeconômica ser importante para o desenvolvimento do país. 
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Quadro 1 - Quanto a oferta de cursos de graduação do Campus, temos a seguinte 

estrutura: 

 

CURSO DURAÇÃO TURNO MODALIDADE/

GRAU 
VAGAS ALUNOS 

ATIVOS 
RESOLUÇÃO  

DE CRIAÇÃO 
CONCEITO 

 MEC 

Ciência da 

Computação 
3.280ha Tarde/

Noite 
Presencial/ 
Bacharelado 

50 123 CONSUNI/U

FC n.42/2013, 
5 

Engenharia 

Civil 
3.712 ha Integral Presencial/ 

Bacharelado 
50 175 CONSUNI/U

FC n. 15/2014 
4 

Engenharia 

Ambiental 
3.776 h/a Integral Presencial/ 

Bacharelado 
50 115 CONSUNI/U

FC n. 14 

/2014. 

4 

Sistemas de 

Informação 
3.236 h/a Tarde/

Noite 
Presencial/ 
Bacharelado 

50 121 CONSUNI/U

FC n. 27/2014 
4 

Engenharia 

de Minas 
3.936 h/a Integral Presencial/ 

Bacharelado 
50 101 CONSUNI/U

FC n. 34/2014 
* 

    TOTAL TOTAL   

    250/ 
anual 

635/ 
alunos 

  

* Curso ainda não avaliados pelo Ministério da Educação 
Fonte: Dados obtidos na Secretaria Acadêmica. 

 

2 NORTEADOR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

As atividades apresentadas nesse relatório foram desenvolvidas com base no          

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFC , que é um instrumento de             

planejamento e gestão que considera a identidade da Instituição de Ensino Superior,            

no que diz respeito a sua filosofia de trabalho, a missão a que se propõe, às diretrizes                 

pedagógicas que orientam suas ações, a sua estrutura organizacional e as atividades            

acadêmicas que desenvolve e/ou pretende desenvolver.  

Nesse sentido, a partir da mudança na gestão superior da UFC concernente ao             

PDI de 2013-2017, a instituição passou a adotar para todas as unidades            

administrativas e acadêmicas a metodologia do planejamento estratégico, efetivando         

no decorrer de 2016 e 2017 um realinhamento estratégico de cada um dos setores da               

UFC.  
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Mediante isso, foram desenvolvidos planos de trabalho com vistas a alinhar as 

atividades de todas as unidades aos objetivos institucionais. Para isso foi estabelecido 

17 objetivos para a UFC que balizaram a elaboração dos planos de trabalhos de cada 

unidade, conforme o quadro 2. 

Quadro 2- Objetivos estratégicos da UFC 2015-2019 

EIXO   

  
OBJETIVO ESTRATÉGICOS    

Ensino 1. Melhoria da qualidade do ensino   

2. Expansão qualificada da oferta de ensino nos campi do interior do 

estado                                                                   

3. Aumento da taxa de permanência dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica                                                                      

Pesquisa 4. Consolidar e Expandir a Política de Inovação Tecnológica 

5. Aprimorar o fluxo e acesso da Informação da pesquisa e pós graduação. 

6. Consolidar em qualidade e quantidade os programas de pós-graduação. 

7. Ampliar e estimular a infra-estrutura de pesquisa multiusuária (facilitie) 

Extensão 8. Estruturar e organizar formalmente as ações de extensão e de estágio 

9. Estimular a interlocução com diferentes atores sociais sob a perspectiva da 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

10. Desenvolver e realizar o plano de articulação entre a extensão e a graduação 

11. Aprimorar a disseminação do conhecimento e das ações de 
extensão em todos os âmbitos da abrangência da extensão 

12. Incentivar programas e projetos com o propósito de contribuir para a 

implementação, desenvolvimento e avaliação de políticas públicas 

Gestão 13. Aumento da eficiência e eficácia dos processos intermediários e finalísticos 

da gestão 

14. Consolidação, melhoria e ampliação da infraestrutura. 

15. Aprimoramento da comunicação institucional (interna e externa) 

16. Fortalecimento da dimensão internacional da UFC 

17. Aperfeiçoamento do modelo de gestão de pessoas para o desenvolvimento, 

capacitação e valorização dos servidores da UFC. 
Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFC 
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Norteados pelos respectivos objetivos estratégicos, e em consonância com o          

Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022 da UFC, o Campus de Crateús           

apresenta um panorama dos eixos e objetivos estratégicos contemplados pelo          

Campus em  2019. 

2.1 Objetivos do Planejamento Estratégico da UFC Contemplados Pelo         

Campus  em 2019. 

 

1. Eixo Ensino 

 Objetivo estratégico: Melhoria da qualidade do ensino; Aumento da taxa de           

permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Objetivo específico: Aumentar o número de alunos em vulnerabilidade com          

auxílios como moradia, bolsas de pesquisa e isenção do RU. 

Atividade executada: acompanhamento desses alunos pela secretaria       

acadêmica visando aumentar a quantidade de discentes contemplados com         

auxílios.  

2. Eixo Ensino 

Objetivo estratégico: Melhoria da qualidade do ensino 

Objetivo específico: Expandir e Consolidar a Divisão de Apoio Educacional          

(DAE). 

Atividade executada: Durante o ano foram realizados atendimentos        

psicológicos e nutricionais dos discentes e servidores. Com isso, foram          

realizados 270 atendimentos de Psicologia e 178 de nutrição, revelando a           

relevância do serviço para a comunidade acadêmica. 

3. Eixo Ensino 

Objetivo estratégico: Expansão qualificada da oferta de ensino nos campi          

do interior do estado. 

Objetivo específico: Atualização do PPC dos cursos em processo de          

reconhecimento e renovação. 

Atividades executadas: Em 2019 foram revisados os PPCs dos cursos de           

Sistema de Informação e Engenharia Ambiental que passaram por         
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reconhecimento no referido ano. Iniciou-se também a revisão dos PPCs de           

Ciência da Computação, Engenharia Civil e Engenharia de Minas. 

4. Eixo Pesquisa 

Objetivo estratégico: Consolidar e expandir a política de inovação         

tecnológica. 

Objetivo específico: Implementação do núcleo SParC, Ecossistema do        

Parque Tecnológico de Crateús. 

Atividade executada: Apresentação de sete startups criadas por alunos do          

campus na Feira de Negócios de Crateús (FENECRAT), viabilizada pelo          

núcleo. 

5. Eixo Pesquisa 

Objetivo estratégico: Ampliar e estimular a infraestrutura de pesquisa         

multiusuária (facilitie). 

Objetivo específico: Disponibilizar infraestrutura de laboratórios para       

pesquisas e aulas práticas. 

Atividade executada: O Campus dispõe de quatro laboratórios de         

informática, além dos laboratórios de desenho e topografia, física e          

eletrotécnica e do interdisciplinar de microbiologia, saneamento, qualidade da         

água e Química, para o uso de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

6. Eixo Extensão 

Objetivo estratégico: Estimular a interlocução com diferentes atores sociais         

sob a perspectiva da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Objetivo específico: Implementar programas regulares de extensão de        

cunho social. 

Atividade Executada: Dos projetos de extensão desenvolvidos em 2019,         

buscou-se manter o cunho social, como é o caso do projeto de ensino de              

programação de computadores para alunos de escolas públicas. 

7. Eixo Extensão 

Objetivo estratégico: Desenvolver e realizar o plano de articulação entre a           

extensão e a graduação. 
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Objetivo específico: Fomentar programas regulares de extensão de        

integração interdisciplinar. 

Atividade executada: Durante o ano foram fomentadas no Campus projetos          

de extensão que visam promover uma educação interdisciplinar, como é o caso            

do Grupo de Estudos e Práticas Interdisciplinares em Agroecologia (GEPIA):          

discutindo a barragem de fronteiras. 

8. Eixo Gestão  

Objetivo estratégico: Aumento da eficiência e eficácia dos processos         

intermediários e finalísticos da gestão. 

Objetivo específico: Fomentar um bom ambiente organizacional. 

Atividade executada: Foram realizadas ações de integração dos servidores         

como: comemoração junina, na semana do servidor ocorreu atividades como          

os “encangados”, homenagem aos servidores com cinco anos de serviço          

prestado ao Campus e confraternização natalina. 

9. Eixo Gestão 

Objetivo estratégico: Consolidação, melhoria e ampliação da infraestrutura. 

Objetivo específico: Entrega de obras para ampliação do Campus. 

Atividade executada: No final de 2019 houve a conclusão das obras de            

construção do bloco acadêmico I e II, resultado de um investimento           

aproximado de R$ 10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais). Assim,           

possibilitou a ampliação e melhoria da infraestrutura local. 

10 Eixo Gestão 

Objetivo estratégico: Aprimoramento da comunicação institucional      

(interna e externa). 

Objetivo específico: Elaboração de checklist com orientação para as         

solicitações dos servidores.  

Atividade executada: Foi elaborado e disponibilizado no sítio do Campus          

um checklist para docentes e técnico-administrativo que fornece orientações         

sobre algumas solicitações como: Afastamentos, auxílio saúde, estágio        

probatório, progressão, dentre outros, ensejando um maior agilidade nas         

solicitações. 
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Apresenta-se as atividades desenvolvidas no Campus da UFC em Crateús,          

efetivadas por meio de um levantamento das ações realizadas pelos setores, núcleos            

e/ou divisões durante o ano de 2019, alinhadas ao Plano de Desenvolvimento            

Institucional 2018-2022 da UFC. 

 

3.1 Ensino  

Em 2019 foram ofertadas 250 vagas para os cinco cursos de graduação do             

Campus por meio do sistema ENEM/SISU, houveram também, 4 Admissão de           

Graduados, 1 Admissão por Convênio e 1 Mudança de curso como exposto no gráfico              

1. 

Gráfico 1 - Quantitativo de alunos matriculados por curso em 2019. 

 
Fonte: Dados do SIGAA (2019). 

 

Assim, fora os ingressantes pelo SISU, os outros editais resultaram no seguinte 

quadro: 
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Quadro 3 - Total de discentes ingressantes no Campus demais editais. 

 

Edital Total de ingresso Curso Total por curso 

Admissão de 

Graduados 

4 Engenharia Civil 3 

Sistema de Informação 1 

Admissão por 

convênio PEC-G 

1 Engenharia de Minas 1 

Mudança de Curso 1 Sistemas de 

Informação 

1 

Fonte: SIGAA-UFC 

 

Para promover o aprendizado de qualidade, o Campus de Crateús dispõe de 

uma infraestrutura de laboratórios que são essenciais para o ensino das disciplinas 

dos cursos. No ano de 2019 os laboratórios atuaram da seguinte forma: 

 

 

3.1.1 Laboratórios 

 

➔ Laboratório de Desenho e Topografia 

 

O Laboratório de Desenho e Topografia dispõe de duas salas, sendo uma de             

apoio técnico de topografia (Disciplina de Topografia), onde são armazenados os           

equipamentos, e uma sala de aula equipada com 50 mesas pranchetas para as             

atividades da Disciplina de Desenho para Engenharia e de outras atividades que            

porventura possam ocorrer. 

Em 2019 o laboratório foi utilizado por seis turmas de Desenho para            

Engenharia e quatro de Topografia. Assim, fizeram uso do laboratório os seguintes            

cursos, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Engenharia de Minas. O total de            

alunos das duas disciplinas que utilizaram o laboratório está apresentado no quadro a             

seguir. 
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Quadro 4 - Disciplinas/total de alunos  

Disciplinas Total de 

alunos 

Desenho para Engenharia 127 

Topografia 66 

       Fonte: Dados obtidos no SIGAA 
 

 

➔ Laboratório de Física e Eletrotécnica 

 

Localizado no 1° bloco acadêmico no andar do térreo, tendo como objetivo            

estabelecer conexões entre o mundo real e os modelos teóricos, o laboratório tem             

suporte para 30 alunos sendo composto por 2 salas, um ambiente com 4 bancadas em               

mármore, para realização das aulas e experimentos, e uma sala de suporte, do técnico              

de laboratório, aonde fica armazenado os equipamentos das práticas. 

O laboratório atende atualmente aos 5 cursos ofertados pelo campus, no ano            

decorrente, foram ministradas as disciplinas que constam no quadro 5. 

 

Quadro 5 - Uso do Laboratório de Física e Eletrotécnica em 2019. 

Disciplina  Quantidade 

de turmas 

Professor Cursos 

relacionados 

Conteúdo  Semestre Alunos  

matriculados 

Circuitos 

digitais 

2 Marciel 

Barros 

Pereira 

Ciência da 

Computação/ 

Sistemas de 

Informação 

Sistemas binários, 

Portas lógicas, 

Circuitos digitais 

2019.1 109 

 

Instalações 

Elétricas 

Prediais 

1 Tatiane 

Lima 

Batista 

Engenharia Civil  Instalações 

elétricas prediais, 

circuitos de 

proteção de 

aterramento 

2019.1 45 

Física 

Experimental 

1 Marcio de 

Melo Freire 

Engenharia 

Ambiental, Civil  e 

de Minas 

Instrumentos de 

medidas, 

mecânica, Estática 

dos fluídos, 

acústica e calor 

2019.1 17 

Eletrotécnica 2 Tatiane 

Lima 

Batista 

Engenharia 

Ambiental  e de 

Minas 

Lei de 

ohm,multímetro, 

instalações 

elétricas, circuitos 

de proteção de 

2019.2 22 
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aterramento 

Eletrotécnica e 

Instalações 

Prediais 

1 Tatiane 

Lima 

Batista 

Engenharia Civil  Lei de 

ohm,multímetro, 

instalações 

elétricas, circuitos 

de proteção de 

aterramento 

2019.2 15 
 

Física 

Experimental 

para 

Engenharia 

2 Sandro 

Vagner de 

Lima 

Engenharia 

Ambiental, Civil  e 

de Minas 

Instrumentos de 

medidas, 

Mecânica, Estática 

dos fluídos e Calor 

2019.2 48 

Fonte: Dados obtidos no laboratório e Secretaria Acadêmica 
 

O laboratório também fornece apoio como local de realização de práticas fora            

da grade curricular, sendo utilizada pelos alunos e professores, nos projetos de            

pesquisa e extensão. 

 
➔ Laboratório Interdisciplinar de Microbiologia, Saneamento,     

Qualidade da Água e Química. 

 

Localizado no Bloco Acadêmico – térreo, com capacidade máxima de 18           

alunos. O laboratório é espaço do Campus da UFC de Crateús onde acontecem as              

aulas práticas das disciplinas listadas no quadro 6. Além disso, esse espaço também é              

usado pelos alunos bolsistas e voluntários no desenvolvimento de pesquisas          

científicas e projetos de extensão. Neste espaço, são realizadas as práticas           

experimentais, são armazenados os reagentes, as vidrarias e os equipamentos de           

proteção individual e coletiva (EPI’s e EPC’s) a serem utilizados durante os            

experimentos. Dentro do laboratório também está localizada a sala dos técnicos. 

No quadro a seguir estão listadas as disciplinas que utilizaram o laboratório,            

bem como a quantidade de turmas, o professor responsável pela disciplina, os cursos             

do campus que foram atendidos e o semestre respectivo do ano de 2019. 

 

Quadro 6- Listagem das disciplinas, quantidade de turmas, professores 

responsáveis, cursos atendidos e semestre que fizeram uso do laboratório em 2019. 
 

Disciplina Quantidade 

de turmas 
Professor

  
Curso 

atendido 
semestre Alunos 

matriculados 
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Fisico-Quimica 1 Janaina 

Lopes 

Leitinho 

Engenharia 

de Minas 
2019.1 18 

Qualidade da 
Água e Controle 
da Poluição 

 
2 

Janaina 

Lopes 

Leitinho 

Engenharia 

Ambiental 
2019.1 13 

Microbiologia 
Aplicada 

1 Thayres de 

Sousa 

Andrade 

Engenharia 

Ambiental 
2019.1 25 

Química Analítica 

Aplicada 
1 Janaina 

Lopes 

Leitinho/ 

Solange 

Assuncao 

Quintella 

Engenharia 

Ambiental 
2019.2 20 

Química 

Experimental 
3 Janaina 

Lopes 

Leitinho/ 
Solange 

Assuncao 

Quintella 

Engenharia 

Ambiental, 

Civil, Minas 

2019.2 35 

Processamento de 

Minerais III 
1 Tiany 

Guedes 

Cota 

Engenharia 

de Minas 
2019.2 9 

Conservação e 

Proteção de 

Mananciais  

1 Thayres de 

Sousa 

Andrade 

Engenharia 

Ambiental 
2019.2 8 

Fonte: Dados obtidos no setor. 

 

 
➔ Laboratórios de Informática 

 

São quatro laboratórios de informática a disposição da comunidade         

acadêmica, todos eles com capacidade para 25 alunos. Três deles pode ter seu uso              

agendado pelo sistema “agende” e o quarto tem seu uso viabilizado através de             

solicitação via e-mail. Dessa forma, o laboratório IV tem como objetivo proporcionar            

aos discentes um local para realização de suas pesquisas.  

No entanto, todos os quatro laboratórios podem ser utilizados tanto para as            

práticas das disciplinas dos cursos do Campus, como para outras atividades como            

treinamento e cursos ofertados que demande o uso dos laboratórios de informática.            
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Desse modo, apresenta-se no quadro 7, um panorama de uso dos mesmos no             

decorrer de 2019. 

 

Quadro 7 - Uso dos laboratórios de informática em 2019 para atividades 

relacionadas às disciplinas 

 

Cursos Laboratórios Total de alunos 

Eng. Ambiental, Civil, Minas I, II, III 391 

Ciências da Computação I, II, III 123 

Sistemas de Informação I, II, III 121 
Fonte: Dados obtidos com o responsável pelos laboratórios 

 
Considerando o uso do laboratório IV para estudos e pesquisas dos alunos, não             

é possível mensurar a quantidade de alunos que fizeram uso do mesmo durante o              

ano, por isso, foram inseridos os dados somente dos laboratórios I, II e III.  

Quanto a produção e ampliação do conhecimento, e com base nas disciplinas            

que necessitam dispor de aulas práticas, o Campus viabiliza por meio dos            

laboratórios as práticas educacionais, ensejando a qualidade do ensino e por           

conseguinte uma melhor capacitação dos discentes. Nesse sentido, apresenta-se         

algumas disciplinas e cursos que utilizaram os laboratórios em 2019. 

 

Tabela 1 - Uso dos laboratórios  

Atividades nos laboratórios 

Disciplinas Cursos 

Desenho para Engenharia Eng. Civil, Eng. Ambiental, Eng. de Minas 

Topografia Eng. Civil, Eng. Ambiental, Eng. de Minas 

Circuitos digitais Sistema de Informação 

Eletrotécnica Eng. Ambiental e Eng. de Minas 

Instalações Elétricas Prediais Eng. Civil 

Eletrotécnica e Instalações Prediais Eng. Civil 

Fisico-Quimica Eng. de Minas 

Física Experimental para Engenharia Eng. Civil, Eng. Ambiental, Eng. de Minas 
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Qualidade da água e controle da poluição Eng. Ambiental 

Química Analítica Eng.Ambiental 

Química Experimental Eng. Civil, Eng. Ambiental, Eng. de Minas 

Microbiologia Aplicada Eng.Ambiental 
Fonte: Dados obtidos no laboratório. 

 
 

3.1.2 Bolsas de ações de ensino no Campus 

 

Prover as condições para que os ingressantes possam desenvolver suas          

atividades com equidade, é um esteio das Instituições de Ensino Superior (IES). Para             

isso, precisam ancorar suas práticas no princípio da indissociabilidade entre ensino,           

pesquisa e extensão, como está descrito no artigo 207 da Constituição Federal de             

1988. 

Dessa forma, o fornecimento e ampliação do número de bolsas e auxílios nas             

instituições de ensino superior é uma maneira de assistir e contribuir para a             

permanência dos discentes na universidade, principalmente para aqueles oriundos         

das camadas populares, onde o auxílio financeiro proporcionado por essas bolsas é            

indispensável para a sua permanência na universidade. Assim, detalha-se a seguir as            

principais bolsas ofertadas aos alunos do Campus. Salienta-se que algumas outras           

bolsas e auxílios estão inseridas nos eixos ensino, pesquisa e extensão. 

 

➔ Bolsa do programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência 

  

O programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência (PAIP) busca reduzir a            

evasão nos cursos de graduação através da concessão de bolsas a estudantes em             

projetos que contemplem a articulação, o acompanhamento e avaliação das ações           

acadêmicas desenvolvidas no âmbito da graduação.Os projetos, desempenhados em         

diversas áreas, cursos e unidades acadêmicas da UFC, também contribuem para uma            

melhor ambientação do estudante nos primeiros semestres da graduação, promovem          

a qualidade do ensino e da aprendizagem e ajudam a aprimorar o processo de              
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autoavaliação nos cursos de graduação da UFC. Segue o detalhamento das bolsas            

PAIP concedidas em 2019. 

Quadro 8 - Delineamento das bolsas PAIP  

Projeto Orientador Número de bolsas 

Abordagem prática no 

ensino de engenharia como 

fator motivacional para 

reduzir a evasão discente 

nos primeiros semestres 

Heloina Nogueira da Costa 1 

A importância do Projeto de 

Vida no fortalecimento de 

recém ingressos em 

universidades: os casos da 

Engenharia Ambiental do 

campus Crateús da UFC. 

Luana Viana Costa e Silva 1 

Núcleo de 

Acompanhamento e 

Formação em Engenharia e 

Tecnologia 

Lívio Antônio Melo Freire 3 

Diagnóstico estatístico, 

estratégias de controle e 

monitoramento da evasão 

nos cursos de graduação da 

UFC campus Crateús.  

Luisa Gardênia Alves Tomé 

Farias 

1 

Desmistificando o ENADE: 

Desenvolvendo ações de 

conscientização e de 

importância para sua vida 

profissional. 

Janaina Lopes Leitinho 1 

O Papel da Ambientação e 

do Acompanhamento do 

Desenvolvimento 

Acadêmico na formação dos 

Estudantes de Engenharia 

de Minas  

Sandro Vagner de Lima  1 

Ações para fortalecimento 

da identidade do curso de 

Sistemas de Informação no 

Campus de Crateús 

Arnaldo Barreto Vila Nova 1 

Minervas da engenharia: 

Programa de Apoio e 

Luis Felipe Cândido  1 

 



  

 22 

Promoção das mulheres nos 

Cursos de Graduação em 

Engenharia da UFC, 

Campus de Crateús 

Núcleo de 

Acompanhamento e 

Formação em Tecnologia da 

Informação e Engenharias 

Rennan Ferreira Dantas 1 

Fonte: Sítio da Prograd/UFC 

 

 

➔ Programa de Iniciação à Docência 

 

O Programa de Iniciação à Docência (PID) é desenvolvido em duas           

modalidades: monitoria remunerada e monitoria voluntária. Na primeira, o monitor          

recebe uma bolsa-auxílio para desempenhar as funções e, por isso, não deve            

participar de qualquer outra atividade remunerada, seja pública ou privada. Na           

segunda, o monitor desempenha as atividades de maneira voluntária, sem o           

recebimento do auxílio. 

A carga horária da monitoria é de 12 horas semanais e deve ser cumprida sem               

afetar as demais atividades acadêmicas. A duração é de 10 meses, mas a monitoria              

pode ser renovada uma vez, por igual período, caso o bolsista seja aprovado em              

processo seletivo. A função de monitor não constitui cargo ou emprego, nem            

representa vínculo empregatício de qualquer natureza com a Universidade. 

 

Quadro 9- Bolsas de Iniciação à Docência PID 2019 

Projeto Coordenador Bolsa 

remunerada  

Bolsa 

voluntária 

Monitoria em 

Fundamentos de 

Programação para 

Computação e Engenharias  

Arnaldo Barreto Vila Nova 1 1 

Atividades Experimentais: 

Um Mediador no Processo 

de Aprendizagem dos 

Janaina Lopes Leitinho 1 1 
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Conteúdos Químicos e de 

Qualidade da Água e 

Controle da Poluição. 

Lógica para Computação e 

Linguagens Formais e 

Autômatos: introdução à 

docência em Computação 

Rennan Ferreira Dantas  1 0 

Monitoria de Ensino de 

Cálculo Fundamental 

Laise Lima De Carvalho 

Sousa 

1 1 

Monitoria para a disciplina 

de Álgebra Linear 

Lilian De Oliveira 

Carneiro 

1 1 

Atividades Práticas na 

disciplina de Sistemas 

Operacionais e Arquitetura 

de Computadores 

Francisco Anderson De 

Almada Gomes 

1 0 

A Probabilidade e 

Estatística como 

ferramenta na introdução à 

Ciência dos Dados  

Marciel Barros Pereira 1 0 

 Monitoria aplicada as 

disciplinas de 

Compiladores e 

Programação Orientada a 

Objetos 

Lisieux Marie Marinho 

Dos Santos Andrade  

1 1 

Monitoria em Física para as 

Engenharias: Uma 

Ferramenta de Auxílio, 

uma Experiência de 

sucesso na Iniciação à 

Docência em Física na 

UFC- Crateús 

Antonio Francisco Gomes 

Furtado Filho 

1 1 

Monitoria para mecânica 

para engenharia, uma 

abordagem ativa de ensino. 

Carlos David Rodrigues 

Melo 

1 0 

Estudo e caracterização dos 

sistemas e materiais 

utilizados na construção 

civil na cidade de 

Crateús-Ce. 

Heloina Nogueira Da 

Costa 

1 1 

A Iniciação à Docência 

como uma ferramenta para 

auxiliar na aprendizagem 

Marcio De Melo Freire  1 1 
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das disciplinas de 

Eletromagnetismo e 

Termodinâmica Aplicada. 

Acompanhamento didático 

e inserção do BIM na 

disciplina de Projeto e 

Construção de Edifícios I e 

II  

Luis Felipe Candido 1 1 

Iniciação à docência em 

disciplinas da área de 

Processamento Mineral  

Tiany Guedes Cota 1 0 

Metodologias Ativas de 

Aprendizagem em 

Desenvolvimento de 

Software  

Allysson Allex De Paula 

Araujo  

1 0 

Monitoria orientada da 

disciplina de química geral: 

uma possibilidade para 

melhoria do desempenho 

acadêmico dos alunos de 

engenharia do campus 

Crateús.  

Luisa Gardenia Alves 

Tome Farias 

0 1 

Fonte: Sítio da Prograd/UFC 

 

 

➔ Programa de Aprendizagem Cooperativa (PACCE) 

 

É um programa de bolsas de monitoria da Escola Integrada de           

Desenvolvimento e Inovação Acadêmica da UFC que tem como principal objetivo           

colaborar para o aumento da taxa de conclusão nos cursos de graduação da UFC. A               

principal estratégia utilizada é a difusão de células estudantis - grupos de estudo que              

utilizam a metodologia de Aprendizagem Cooperativa. 

No semestre de 2019.1 foram ofertadas 15 células de estudo que variaram            

desde células de disciplinas a células como LIBRAS, Bem Estar e Saúde Mental,             

Educação Financeira e Iniciação para Startups. Foi um semestre em que o Pacce             

ultrapassou os muros da Universidade e se fez conhecido por outras instituições de             

ensino da cidade. A célula de LIBRAS, por exemplo, contou com participantes em sua              

grande maioria provenientes de outras instituições. 
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O Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis em Crateús          

contou com 15 bolsistas remunerados, distribuídos em funções de Articuladores de           

Células de Estudo Cooperativo, Comissão de Formação, Comissão de Interação e           

Comissão de Comunicação e Marketing. As células de estudo abordaram temáticas           

voltadas para disciplinas específicas dos cursos ofertados no Campus e para a            

formação complementar do aluno, entre elas: Álgebra Linear, AutoCAD, Cálculo          

Fundamental, Compiladores, Física Geral, Química Geral, Hidrologia, LIBRAS,        

Matemática Aplicada, Matemática Básica, Mecânica dos Fluidos, Resistência dos         

Materiais, “Bem Estar” e Saúde Mental, Educação Financeira e STARTUPACCE:          

“iniciação para startups”. Na tabela 2, apresenta-se projetos desenvolvidos no         

Campus em 2019 por meio do Programa de Aprendizagem Cooperativa. 

 

Tabela 2 - Projetos do Programa de Aprendizagem Cooperativa. 

Projetos desenvolvidos no Programa de Aprendizagem Cooperativa 

2019.1 2019.2 

Célula Cooperativa de Bem-Estar e 

Saúde Mental 
- 

Célula Cooperativa de Educação 

Financeira 
Célula de estudo cooperativo de Controle da 

Poluição Atmosférica 

Célula de estudo cooperativo de 

Álgebra Linear 
- 

Célula de estudo cooperativo de 

AutoCAD 
Célula de estudo cooperativo de Estrutura de 

Dados Avançada 

Célula de estudo cooperativo de 

Cálculo Fundamental 
- 

Célula de estudo cooperativo de 

Compiladores 
Célula de estudo cooperativo de Matemática 

Discreta 

Célula de estudo cooperativo de Física 

Geral 
- 

Célula de estudo cooperativo de 

Hidrologia 
 

Célula de estudo cooperativo de 

LIBRAS 
- 
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Célula de estudo cooperativo de 

Matemática Aplicada 
Célula de estudo cooperativo de Probabilidade e 

Estatística 

Célula de estudo cooperativo de 

Matemática Básica 
- 

Célula de estudo cooperativo de 

Mecânica dos Fluidos 
Célula de estudo cooperativo de Sistema de 

Tratamento de Águas Residuárias 

Célula de estudo cooperativo de 

Química Geral 
- 

Célula de estudo cooperativo de 

Resistência dos Materiais 
- 

Célula de iniciação para Startups – 

STARTUPACCE 
- 

(-)Projetos efetivados durante os dois semestres (2019.1 e 2019.2) 
Fonte: Dados obtidos no sítio da  Pró-Reitoria de Graduação 

 

Mediante a apresentação das células efetivadas durante todo o ano, verifica-se           

a busca por desenvolver projetos diversificados, com o intuito de atingir um maior             

número de participantes nas células, e com isso, promover uma interação efetiva e             

impulsionar o conhecimento. Além disso, propicia que o encorajamento mútuo entre           

os alunos da graduação no enfrentamento de problemas acadêmicos e extra           

acadêmicos, contribuindo para um melhor rendimento e aprovação em disciplinas da           

graduação 

Diante disso, detalha-se a seguir as bolsas disponibilizadas pelo Campus da           

UFC em Crateús no ínterim de 2019 e suas modalidades correspondente. 

 

Gráfico 2 - Bolsas disponibilizadas em 2019 

 
  Fonte: Dados obtidos na Secretaria Acadêmica 

 



  

 27 

A concessão e ampliação do número de bolsas busca promover o           

fortalecimento do protagonismo estudantil e alcance de sucesso na graduação,          

oferecendo condições de acolhimento, ambientação e permanência dos discentes,         

como visa o PDI/UFC 2018-2222. Isso possibilita que um número maior de alunos             

seja formado pelo Campus. 

Nessa perspectiva, perante sua breve existência, o Campus da UFC em Crateús            

inaugurado em 2014, consolida-se à medida que forma profissionais altamente          

qualificados. Em 2019, um total de 30 discentes foram graduados, conforme           

apresentado no quadro abaixo: 

 
Quadro 10 - Quantitativo de egressos de 2019 

 

Total de egressos em 2019 

Engenharia Ambiental 3 

Engenharia Civil 15 

Engenharia de Minas * 

Ciência da Computação 7 

Sistema de Informação 5 

Total 30 

                     * Curso iniciado em 2016, não houve colação de grau. 
          Fonte: Dados do SIGAA UFC 

É nesse intuito que toda a comunidade acadêmica se desdobra, para           

possibilitar que cada vez mais alunos possam ser formados, contribuindo para uma            

formação profissional e pessoal, para que assim estejam aptos a servir a sociedade             

carente de bons profissionais. 

 

3.2  Pesquisa 

 

A pesquisa na universidade tem a função de promover o aperfeiçoamento           

formativo da comunidade acadêmica, tendo em vista o compromisso dessa instituição           

para a formação não somente de estudiosos e/ou cientistas, mas ao considerar que             
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ela tem como missão promover o crescimento profissional e pessoal, além de ser             

fundamental para o desenvolvimento local, regional e nacional. Assim, essa premissa           

efetiva-se por meio de diversos instrumentos e mecanismos, que envolve o           

provimento de estrutura física e organizacional e desencadeiam ações que favoreçam           

esse prelúdio. 

Diante disso, ressalta-se a concessão das bolsas do Programa Institucional de           

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), que é um programa voltado para o            

desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de           

graduação do ensino superior. São Objetivos do PIBIC: despertar vocação científica e            

incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de graduação, contribuir para          

reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores, propiciar à instituição um              

instrumento de formulação de política de iniciação à pesquisa para alunos de            

graduação, estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação,          

contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa, contribuir de forma             

decisiva para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação,            

estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas atividades          

científica, tecnológica e artístico cultural, e proporcionar ao bolsista, orientado por           

pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem           

como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade,          

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de           

pesquisa. 

Em 2019, nove projetos, contemplados com 17 bolsistas PIBIC,          

desenvolveram pesquisas no Campus programa, conforme discriminadas abaixo: 

 

Quadro 11 - Bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica  

 

Bolsa Coordenador Bolsista 

Remunerado 

Bolsista 

Voluntário 

Instituição 

de Fomento 

Uso de membranas 

nanoestruturadas 

flutuantes como 

alternativa para a 

construção de 

destiladores solares 

mais eficientes.  

Sandro Vagner de 

Lima 

1 1 UFC 
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Reaproveitamento de 

água na produção de 

argamassa de 

revestimento: um 

estudo de casos no 

sertão de crateús/ce 

Janaína Lopes 

Leitinho 

1 1 UFC 

Dispositivos de cristal 

fotônico projetados 

para operar na faixa de 

frequência de sub 

Antônio Francisco 

Gomes 

Furtado Filho 

1 0 CNPq 

Utilização do 

biocomposto de fibra 

de coco e da casca do z. 

joazeiro no tratamento 

de  

 Luisa Gardênia 

Alves 

Tomé 

1 1 UFC 

Modelo de grafos para 

resolução de conflitos: 

extensões e aplicações 

nas engenharias  

Giannini Italino Alves 

Vieira  

1 1 UFC 

Análise de rochas e 

minerais do Sertões de 

Crateús como possíveis 

alternativas para a 

construção de 

destiladores solares 

mais eficientes. 

Sandro Vagner de 

Lima 

1 1 UFC 

O uso da fibra do coco e 

a casca do 

Z.Joazeiro no 

tratamento de efluentes 

submetidos a processos 

de pós-tratamento 

aeróbico 

Luisa Gardênia 

Alves 

Tomé 

 

1 1 UFC 

Avaliação das 

propriedades da 

argamassa com 

substituição da água de 

amassamento por água 

de reuso para uso 

sustentável em regiões 

semiáridas 

Janaína Lopes 

Leitinho 

1 1 UFC 

Análise do 

Desempenho 

do 

Multiplexidor/Demulti

plexador Add/Drop 

Baseado no 

Interferômetro de 

Michelson de 

Fibras Ópticas, para 

Antônio Francisco 

Gomes 

Furtado Filho 

2 0 CNPq 

 

marcella
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Aplicações em Sistemas 

OCDMA 

Fonte: Coordenador de Programas Acadêmicos 

 

É importante ressaltar ainda neste eixo, a criação de grupos de estudo e de              

pesquisas, que promovem um espaço de aprendizagem coletiva que incentiva o           

desenvolvimento pessoal e profissional. Assim, apresenta-se a seguir: 

 

Quadro 12 - Grupo de estudo e de pesquisa em 2019 

Grupo Coordenador 

Grupo de estudo em sistemas de informação 

e inovação digital-GESID 

Allysson Allex de Paula Araújo 

Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação 

(NIPI) 

Luisa Gardênia Alves Tomé  

Fonte: Atas de 2019 do Campus 

 

No que tange ao desenvolvimento de projetos científicos, destaca-se também          

projetos de pesquisa como: 

 

Quadro 13 - Projetos de pesquisa 

Projeto de 

pesquisa 

Descrição do 

projeto 

Coordenador Pesquisador Financiamento 

 

Desenvolviment

o de aplicações 

inteligentes 

para gestão da 

saúde pública 

Desenvolver 

soluções 

tecnológicas 

inteligente, para 

problemas 

identificados pelo 

Hemoce e 

Secretaria de 

Saúde do Estado 

do Ceará, que 

possam promover 

a melhoria da 

qualidade da 

prestação de 

serviço de saúde 

pública. 

André Meireles 

de Andrade 

Lívio Antonio 

Melo 

Freire/Bolsistas 

Instituto Pró 

Hemoce 
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Desenvolviment

o de algoritmos 

para o 

processamento 

de transações 

financeiras em 

larga escala. 

A finalidade é 

desenvolver 

algoritmos que 

possam melhorar a 

eficiência e 

garantir a 

segurança dos 

dados obtidos no 

processo de 

execução das 

transações 

financeiras 

Bruno de Castro 

Honorato Silva 

Bolsistas Redeinova 

Tecnologia Ltda 

Sisnep Big Data 

de inteligência 

artificial para 

segurança 

pública  

 

Visa a criação de 

plataforma Big 

Data para integrar 

e analisar um 

grande volume de 

dados provendo 

eficiência e 

dinamismo no 

sistema de 

segurança pública. 

José Antônio 

Fernandes de 

Macêdo 

Francisco 

Anderson 

Almada 

 

Fundação ASTEF 

Uso de sistemas 

nanoestruturad

os e minerais 

como 

alternativa para 

a construção de 

destiladores 

solares mais 

eficientes. 

 

Este projeto visa 

sintetizar, 

caracterizar e 

aplicar membranas 

nanoestruturadas 

flutuantes e 

minerais no 

desenvolvimento 

de destiladores 

solares mais 

eficientes. 

Sandro Vagner 

de Lima 

- CNPq 

Análise do 

desempenho de 

dispositivos de 

cristal fotônico: 

Ressoadores, 

Isoladores e 

Circuladores, 

projetados para 

Este projeto tem 

como objetivo 

atacar um 

problema de 

grande interesse 

para as 

comunicações 

ópticas numa faixa 

Antonio 

Francisco 

Gomes Furtado 

Filho 

 Funcap 
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operar na faixa 

de frequência de 

sub-terahertz 

de frequência 

ainda pouco 

explorada. 

Fonte: Atas de 2019 do Campus, CNPq, Funcap 

 

Ainda quanto a pesquisa científica e sua contribuição para o desenvolvimento           

social, visto que, é através das pesquisas que o conhecimento é disseminado e             

promove transformações sociais, detalha-se a seguir as publicações científicas dos          

docentes e técnicos-administrativos desenvolvidas em 2019. 

No quadro 12, constam os tipos de trabalho e quantidade das produções dos             

docentes do Campus em 2019. 

Quadro 14 - Publicação científica dos docentes do Campus em 2019 

 

PUBLICAÇÃO 

CIENTÍFICA 
A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C ou 

sem 

qualis 

Não se 

aplica 

TOTAL 

Artigos completos 

publicados em 

periódicos NACIONAIS 

(Qualis Capes)  

0 0 1 2 0 1 0 1 0 5 

Artigos completos 

publicados em 

periódicos 

INTERNACIONAIS 

(Qualis Capes) 

3 4 4 6 0 0 0 0 0 17 

Trabalhos completos 

publicados em anais de 

eventos 

técnico-científicos 

NACIONAIS (Qualis 

Capes) 

0 0 0 1 0 4 0 28 1 34 

Trabalhos completos 

publicados em anais de 

eventos 

técnico-científicos 

INTERNACIONAIS 

(Qualis Capes) 

0 0 1 2 0 0 0 0 4 7 
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Comunicações em 

Congressos 

INTERNACIONAIS 

(Apresentação na 

Modalidade Oral ou 

Poste/Banner; Resumo 

expandido/Resumo) 

segundo Classificação 

Qualis com 

estratificação 

  1     3 1 5 

Comunicações em 

Congressos 

NACIONAIS 

(Apresentação na 

Modalidade Oral ou 

Poste/Banner; Resumo 

expandido/Resumo) 

segundo Classificação 

Qualis com 

estratificação 

    1   4 4 9 

Resumos em anais dos 

Encontros 

Universitários 

92 92 

Livro publicado 0 0 

Capítulo de Livro 1 1 

TOTAL GERAL  170 

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário.  
 

Os dados foram obtidos junto aos servidores docentes por meio da aplicação            

de questionário online e captados no currículo lattes. Chegou-se a um total de geral              

de 170 publicações. 

Do mesmo modo foi feito com os servidores técnicos-administrativos do          

Campus e obteve-se os seguintes dados apresentados no quadro 13. 
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Quadro 15 - Produção científica dos servidores técnicos-administrativos em 2019 
 

PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C ou 

sem 

qualis 

TOTAL 

Resumo em anais dos 

Encontros Universitários 

0 0 0 0 0 0 0 2  

Comunicações em Congressos 

NACIONAIS (Apresentação na 

Modalidade Oral ou 

Poster/Banner; Resumo 

expandido/Resumo) segundo 

Classificação Qualis com 

estratificação 

2  

Capítulo de livro 1  

TOTAL GERAL  5 

Fonte: Dados obtidos em consulta ao servidor 
 

Os tipos de publicação inserida no quadro 13 foi reduzida apenas para aquelas             

na qual havia publicações. Salienta-se ainda, que no tocante aos          

técnicos-administrativos e sua qualificação profissional, consta no “ANEXO A-         

CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO POR SERVIDORES      

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS EM 2019”, as capacitações que foram       

empreendidas pelos técnicos no ano. 

 

3.2.1 Eventos Científicos Realizados  

Entende-se que os eventos científicos são uma fonte essencial para a           

disseminação de novos conhecimentos, é uma forma singular de promover a troca de             

informações e ampliar a cultura e a formação, mediante as discussões geradas por             

profissionais, especialistas, estudantes e toda comunidade envolvida. Diante disso,         

destacamos os eventos científicos ocorridos no Campus em 2019. 
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➔ Semana da Ambientação e Integração 

 

Ocorrida nos dias 3 e 4 de abril, reuniu calouros e veteranos, e proporcionou              

uma ampla programação com palestras, workshops, jogos e diversas atividades para           

promover conhecimento, network e muita interação. 

As atividades ocorrem em diversos espaços do Campus como auditório, salas           

de aula, laboratórios de informática e sala 

 de videoconferência. Desse modo, contou com atividades desenvolvidas por         

diversos profissionais interno e externo ao Campus, fomentando a integração e a            

interdisciplinaridade. Apresenta-se a seguir algumas práticas promovidas no evento. 

 
Tabela 3 - Algumas atividades da programação 

 

Algumas atividades desenvolvidas no evento 

Mesa redonda Barragem de rejeitos: projeto, execução e impactos 

ambientais 

Workshop  ABNT- Bibliotecários-UFC-Crateús 

Workshop  Workshop android- Prof. Anderson Almada-UFC 

Palestra/Videoconferência Como construir uma carreira de sucesso em TI-Prof. José 

Maria Monteiro- Departamento de 

Computação-UFC-Fortaleza 

Palestra TI, meio ou fim? de estagiário a sócio-Renato Atouguia 

Leite-Service net-João Pessoa. 

Atividade no laboratório Hospedando APIs Rest em nuvem com Spring e AWS. Prof. 

André Meireles e Mateus Soares-UFC 

Seminário Seminário sobre o ENADE- Profa. Janaina Leitinho e 

Emerson Macedo 

Curso Calculadora científica-João Victor 

Minicurso Excel- Darlan Mota 
Fonte: Programação do evento. 
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➔ III Semana do Meio Ambiente 

 

A III Semana do Meio Ambiente da UFC em Crateús (SMA/UFC) ocorreu            

entre os dias 22 e 24 de agosto. O evento teve como objetivo ampliar os               

conhecimentos sobre resíduos sólidos na comunidade do Sertão de Crateús e, em            

especial, dos alunos da UFC, IFCE e UECE. A temática abordada em 2019 foi              

“Resíduos sólidos: um desafio do tamanho do Brasil”. O tema foi estabelecido por             

considerar que a geração de resíduos sólidos no mundo e no Brasil é um problema de                

responsabilidade de todos os cidadãos. A falta de conhecimento sobre as alternativas            

para o destino final dos resíduos e aos transtornos à população e ao meio ambiente é                

um dos muitos desafios a serem enfrentados por todos. 

No ínterim do evento, foram realizadas ações como: mesas redondas,          

palestras, rodas de conversas, oficinas, apresentação cultural, exposição fotográfica e          

stands com exposição de materiais  reaproveitados e reciclados. 

Quadro 16 - Algumas ações realizadas no evento 

Atividade Facilitador(a) 

Panorama da política estadual de resíduos 

sólidos 

André Luiz da Silva Pereira - Coordenador 

da CODES - Coordenadoria de 

Desenvolvimento Sustentável da Secretaria 

do Meio Ambiente do Ceará 

Gerenciamento de resíduos sólidos de 

construção Civil (RCC): aspectos teóricos e 

práticos 

Profª Daniele Ismael (IFCE) 

Política de inclusão dos catadores de 

resíduos no Brasil: da precariedade ao 

trabalho digno? 

Profª Virgínia (UNIFOR) 

Impacto de resíduos de plástico na 

biodiversidade aquática 

Prof. Luis Felipe Gusmão (UNIFESP) 

Reaproveitamento de lixo eletrônico Prof. Marciel Barros (UFC) 

Fonte: programação do evento 
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➔ I Semana do Livro e da Biblioteca 

 

A BCCR realizou entre os dias 29 a 31 de outubro de 2019, a 1ª Semana do                 

Livro e da Biblioteca, pautada na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, instituída              

pelo Decreto nº 84.631 de 1980.  

O evento, marcado por atividades diferenciadas, visa mobilizar toda a          

comunidade acadêmica em parceria com as coordenações dos cursos ofertados no           

Campus e tem como objetivos: 

a) Promover o acesso à informação; 

b) Estimular a construção do conhecimento; 

c) Conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância da preservação do           

acervo bibliográfico para o uso atual e para as gerações futuras; 

d) Difundir e divulgar o papel da biblioteca como instrumento de democratização; 

e) Integrar alunos e coordenações de cursos. 

A semana abrangeu a comunidade interna e externa, com participantes de           

outras instituições de ensino de Crateús e região circunvizinha. Foram oferecidas ao            

todo, quatro palestras e três oficinas durante o evento, com temas variados de             

interesse da comunidade acadêmica. 

Quadro 17 - Algumas atividades realizadas no evento 

Atividades Facilitador(a) 

Como identificar e publicar em bons 

periódicos científicos  

Prof. Antônio Gomes de Souza filho 

Patentes: o que você precisa saber Ana Carolina Matos 

Segurança da Informação: tecnologia, 

legislação e pessoas 

Prof. Amarildo Maia Rolim 

Aspectos práticos para elaboração de 

artigos científicos 

Profª. Maria Giovanna Guedes Farias 

Portal de Periódicos da Capes Ana Cristina Azevedo Ursulino Melo 

Gerenciando referências com o Mendeley Francisco Edvander Pires Santos 

Currículo Lattes e ORCID Juliana Soares Lima 

Fonte: Programação do evento 
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➔ Encontros Universitários  

 

Os Encontros Universitários proporcionam à toda comunidade, em especial         

aos estudantes universitários, um momento de vivência singular, que transcende a           

integração de várias áreas, troca de experiências, ampliação de conhecimentos. O           

crescimento dos estudantes se inicia a partir do momento em que buscam seus             

orientadores e equipe para decidirem sobre o trabalho a apresentar, a organizar os             

dados, a coletar mais informações, a preparar os resumos, a planejar suas            

apresentações, sempre buscando fazer o melhor e atentos a uma boa comunicação na             

hora certa. 

Em 2019, o evento ocorreu nos dias 30 e 31 de outubro, e totalizou 150               

apresentações, nas modalidades orais e pôsteres. Conforme apresentado nos gráficos          

abaixo. 

 

Gráfico 3- Eixos e quantidade de trabalhos apresentados na modalidades oral. 

 
Fonte: Dados obtidos com a coordenação do evento 

 
Nos seis eixos de apresentações foram totalizados 101 trabalhos nessa          

modalidade. Enquanto isso, nas apresentações em pôster, obtivemos os respectivos          

dados apresentados no gráfico seguinte. 
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Gráfico 4 - Eixos e quantidade de trabalhos apresentados na modalidades 

pôster 

 

Fonte: Dados obtidos com a coordenação do evento. 
 

A partir dos dados contidos no gráfico, percebe-se que nos cinco eixos            

trabalhados, houveram um total de  49 apresentações nessa modalidade. 

Cabe destacar que além dos trabalhos apresentados pela comunidade         

acadêmica do Campus, o evento também conta com a participação de outras            

instituições de ensino de Crateús. Isso mostra nossa inserção no contexto local. Desse             

modo, o evento contou em 2019 com a apresentação de trabalhos das seguintes             

instituições externas: 

 

Gráfico 5 - Trabalhos apresentados nos Encontros Universitários de instituições 

externas ao Campus 

 

Fonte: Sistema eventos 
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No gráfico verifica-se que diversas instituições de ensino de crateús 

participaram do evento com trabalhos sendo apresentados. 

 

➔ VI Fórum de Inovação e Tecnologia (FIT ) 

 

É um evento de incentivo à pesquisa e à inovação, que busca a disseminação              

do conhecimento nas diversas áreas de atuação dos cursos ofertados pela           

Universidade Federal do Ceará – Campus de Crateús. O evento é destinado não             

somente para alunos e servidores da instituição como também será aberto para toda a              

comunidade da microrregião, em especial para os estudantes do ensino médio que            

quiserem estreitar os laços com a academia. Atualmente, o desenvolvimento de novas            

tecnologias se dá em uma grande velocidade, porém o acesso a elas em uma região               

como a de Crateús em geral é demorada e custosa. Por esta razão, um dos objetivos                

do FIT é apresentar para o público temas atuais, que instiguem as dúvidas e              

curiosidades dos participantes, abrindo caminho para novas pesquisas e projetos na           

região. Dessa forma, assim como nas edições anteriores, o evento busca trazer            

profissionais e pesquisadores de destaque em cada tema a ser debatido, para            

compartilharem suas experiências e descobertas. 

Neste ano o evento foi realizado no período de 5 a 6 de novembro e voltou-se                

para uma programação de palestras, workshops e mostras tecnológicas orientadas          

para a discussão da tecnologia artificial. 

Quadro 18 - Algumas atividades do evento 

Atividade Título Facilitador 

Palestra Princípios para Empreender 

com Sucesso 

Valdelírio Soares 

Palestra Ciência de Dados e Big Data 

para tomada de decisão e 

resolução de problemas 

Régis Magalhães 

Palestra Back-testing and Machine 

Learning Models 

 

Bruno Ábia 
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Palestra Aplicação de técnicas Deep 

Learning com Keras e 

TensorFlow com Python 

Ricardo Roberto de Lima 

Atividade no laboratório Easy IoT! Usando 

MicroPython e ESP8266 

para aplicações em Internet 

das Coisas 

Marciel Barros 

Atividade no laboratório Inteligência artificial  com 

JavaScript  

Hemerson Chaves Lima 

Fonte: Sítio do evento 

 

 

➔ I Semana das Engenharias  

 

Evento regional que reúne a comunidade acadêmica (pesquisadores,        

professores e estudantes) com a iniciativa privada (empresários, consultores,         

engenheiros, administradores e demais profissionais), instituições públicas       

(prefeitura, CREA) e sociedade civil (ONGs) atuantes nas áreas de engenharia           

ambiental e sanitária, engenharia civil e engenharia de minas, com o objetivo de             

conhecer o que vem sendo desenvolvido de mais atual nos respectivos setores. 

Ocorreu de 5 a 6 de novembro, e teve como tema central da I Semana das                

Engenharias foi “A Engenharia na era da tecnologia”. Esse tema procura discutir o             

que vem sendo desenvolvido de mais atual nas universidades e nas empresas com             

relação às Engenharias Ambiental e Sanitária, Civil e de Minas na era da tecnologia. 

O evento contou com uma programação diversificada, que incluiu palestras,          

minicursos, mesas redondas, sarau, concurso de pontes de palitos, jogos minerários e            

oficinas de reciclagem de materiais. 

Quadro 19- Algumas atividades realizadas no evento 

Atividade Título Facilitador 

Palestra Princípios para aprender 

com sucesso 

Valdelírio Soares 

Palestra  Processo de avaliação e 

aprovação de projetos na 

Rodolfo França 
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cidade de Crateús 

Palestra  Futuro da construção: 

implantando BIM  e seus 

impactos no mercado da 

construção Civil 

Integrante do Sinduscom 

Jovem 

Minicurso Introdução ao Revit Prof. Jefferson Heráclito 

Alves (IFPB)  

Minicurso Gestão ambiental na 

construção civil 

Ana Deborah 

Atividade Competição de pontes Prof. Carlos David(UFC), 

José Jailson Sampaio  

Oficina Oficina com materiais 

recicláveis: confecção de 

terrários 

Francisco Jurimar P. 

Sampaio Junior 

Fonte: Programação do evento 

 

 

➔ I Feira de Ciência e Mostra Científica dos Sertões de Crateús 

 

O evento ocorreu no dia 16 de novembro de 2019 no Campus da UFC em               

Crateús, com o objetivo principal de identificar jovens estudantes de escolas públicas            

e privadas do município de Crateús com potencialidade e visão científica nas diversas             

áreas que compõem a ciência, bem como promover ações de interação e disseminação             

da ciência na educação básica. 

A Feira de Ciências e Mostra Científica foi uma ação pedagógica desenvolvida            

pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com o Conselho Nacional de            

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e contou com projetos de pesquisa            

desenvolvidos por estudantes e professores de escolas municipais de Crateús, sendo           

elas, públicas e/ou privadas, do ensino fundamental II (5º ao 9º) classificados na             

categoria I e trabalhos de pesquisa desenvolvidos por estudantes e professores do            

ensino médio classificados na categoria II, que foram submetidos e avaliados, sendo            

premiados os melhores trabalhos apresentados no evento.  

Foram um total de 22 trabalhos submetidos, distribuídos nas áreas de ciência            

exatas e da terra, nas seguintes áreas: Física, Matemática, Química, Biologia,           
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Geografia, e as correlatas, Tecnologia da Informação, Engenharias, Desenvolvimento         

Sustentável e Meio Ambiente. 

O evento contou com a participação de diversas instituições de ensino de            

Crateús, conforme a distribuição abaixo: 

 

Gráfico 6 - Total de trabalhos apresentados por cada instituição 

 

Fonte: Sistema Eventos 

 

Quanto a premiação dos melhores trabalhos apresentados, obteve-se o         

seguinte quadro: 

 

Quadro 20 - Premiações do evento 

Categoria Premiação 

1º lugar na categoria II Medalhas de ouro e duas 

bolsa de iniciação à pesquisa do CNPq. 

2º lugar na categoria II Medalhas de prata e duas 

bolsa de iniciação à pesquisa do CNPq. 

1º lugar na categoria I Troféu e medalhas de ouro e 

uma bolsas de iniciação à pesquisa do 

CNPq. 

1º a 3º colocados de cada categoria Medalhas de honra ao mérito. 

Fonte: Edital do projeto da semana 
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3.3 Extensão 

 

A extensão universitária possibilita uma formação profissional cidadã,        

promovendo um significativo espaço de produção do conhecimento. Portanto, tem          

como objetivo apoiar por meio da concessão de bolsas de extensão, os alunos             

regularmente matriculados em cursos de graduação do Campus, proporcionando o          

desenvolvimento de ações de extensão, nas modalidades de programas e projetos,           

com vistas à formação cidadã e à transformação social. Diante disso, apresenta-se um             

detalhamento das bolsas de extensão desenvolvidas no Campus no ano de 2019. 

Tabela 4 - Detalhamento dos projetos de extensão desenvolvidos no Campus em 

2019.  

 

Projetos de Extensão 

desenvolvidos 2019 
Coordenador (a) Bolsistas 

remunerados 

Bolsistas 

voluntários 

Agentes locais de comunicação 

campus de Crateús 
Amanda Maria Pires 

de Brito 
0 0 

Análise da qualidade 

microbiológica e físico-química da 

água de sistemas coletivos de 

abastecimento da cidade de Crateús 

Luísa Gardênia Alves 

Tomé 
1 0 

Análise probabilística de 

estabilidade de taludes de 

barragens de terra no estado do 

Ceará 

Carla Beatriz Costa de 

Araújo 
1 0 

Controle de estoque: uma proposta 

de gerenciamento para laboratório 

didático de química 

Italo Mendes da Silva 

Ribeiro 
1 3 

Cultivando saúde Natália Viviane 

Santos de Menezes 

0 2 

Desenvolvimento de ambientes 

interativos para aplicações em 

realidade virtual 

Arnaldo Barreto Vila 

Nova 
0 0 

Desenvolvimento de jogo para 

auxílio no aprendizado da tabuada 
Ítalo Mendes da Silva 

Ribeiro  
1 0 

Ensino de desenvolvimento web Francisco Anderson 

de Almada Gomes 
0 0 
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Ensino de programação de 

computadores para alunos de 

escolas públicas 

Livio Antônio Melo 

Freire 
0 0 

Estudo das propriedades da fibra 

de coco e da casca do z.joazeiro no 

tratamento de efluentes 

residenciais da cidade de Crateús 

Luísa Gardênia Alves 

Tomé Farias  
0 0 

Garotas tech dos sertões de Crateús Lisieux Marie 

Marinho dos Santos 

Andrade 

1 5 

Gestão de resíduos laboratoriais 

das instituições de ensino superior 

da cidade de Crateús: um caminho 

rumo à sustentabilidade  

Janaina Lopes 

Leitinho 
0 1 

Grupo de Estudos e Práticas 

Interdisciplinares em Agroecologia 

(GEPIA): discutindo a barragem de 

fronteiras 

Luana Viana Costa e 

Silva 
1 3 

Investigação de crimes contra o 

meio ambiente: uma ferramenta 

pedagógica na formação do 

engenheiro 

Janaina Lopes 

Leitinho 
0 0 

Olimpíadas de Matemática de 

Crateús 
Fábio da Costa 

Ribeiro 
0 0 

Melhoria, qualidade e 

produtividade na construção civil 

de Crateús-CE 

Luis Felipe Cândido 1 0 

Núcleo De Prática em 

Desenvolvimento de Sistemas – 

NPDS 

André Meireles de 

Andrade 
0 2 

PROHABITA - Escritório de 

Tecnologia Social de Crateús 
Jorge Luis Santos 

Ferreira 
0 0 

Programarte: ensino de 

programação através do 

desenvolvimento de jogos 

Filipe Fernandes dos 

Santos Brasil de 

Matos  

0 0 

Oficinas imagenharia (imaginação 

+ Engenharia) 
Kennedy da Silva 

Ramos 
0 0 

Por dentro da mineração Tiany Guedes Cota 0 2 

 



  

 46 

Tratamento de resíduos orgânicos 

em biodigestor anaeróbio 

utilizando  

águas cinzas e esterco ovino 

Luana Viana Costa e 

Silva 

1 2 

UFC LETIVA: catando dignidade  Luana Viana Costa e 

Silva 
1 2 

Utilização de softwares de 

elementos finitos na análise de 

problemas de engenharia 

Laise Lima de 

Carvalho Sousa 
0 1 

Web mapping com uso de 

tecnologias livres aplicado ao 

município de Crateús 

Bruno de Castro 

Honorato Silva 
0 0 

Fonte: Dados obtidos no sítio da Pró-Reitoria de Extensão/UFC 

Com base nos projetos apresentados percebe-se a abrangência diversa dos          

mesmos, voltam-se não somente para o desenvolvimento dos discentes, mas também           

para a comunidade de Crateús em geral, fator esse que reverbera no desenvolvimento             

social e possibilita as parcerias entre o Campus e diversas  instituições. 

 

3.3.1 Parcerias Com Outras Instituições 

 

As parcerias com outras instituições tem por objetivo promover a qualificação           

profissional e desenvolver projetos de inovação para promoção do desenvolvimento          

social. No Campus de Crateús, essas parcerias são efetivadas por meio do Núcleo de              

Apoio à Inovação, Empreendedorismo e Pesquisa do Campus de Crateús (SParC),           

bem como através do Programa de Aprendizagem Cooperativa (PACCE), conforme          

especificada a seguir. 

 

➔ Núcleo de Apoio à Inovação, Empreendedorismo e Pesquisa do         

Campus  de Crateús (SParC) 

 

O Núcleo de Apoio à Inovação, Empreendedorismo e Pesquisa do Campus de            

Crateús (SParC) foi criado com o objetivo de induzir a comunidade acadêmica e a              

sociedade do sertão de Crateús para o caminho da pesquisa, empreendedorismo e            

 

https://prex.ufc.br/
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inovação. A iniciativa do SParC advém da motivação de docentes do Campus de             

Crateús em prover um modelo de organização alinhado com o ambiente acadêmico e             

com o novo marco de Ciência e Tecnologia, permitindo, assim, o fomento de pesquisa              

e desenvolvimento, empreendedorismo, e atração de instituições que desenvolvam         

projetos de inovação na região alavancando a economia local. Em maio de 2019             

foram iniciadas suas atividades. 

O SParC é formado por professores e técnicos do Campus de Crateús, o qual              

representam o núcleo da UFC. Este núcleo, por sua vez, compõem o comitê gestor do               

SParC, em parceria com outras entidades, como, por exemplo, IFCE, governo de            

Estado, Prefeitura, Sebrae, dentre outros. O objetivo do referido comitê é traçar as             

diretrizes e políticas do SParC, bem como avaliar periodicamente o seu desempenho.            

No primeiro semestre de 2019 tivemos uma caravana para o III Empreenday na UFC              

do Campus de Quixadá, onde participaram alunos de diversos curso do Campus de             

Crateús. No segundo semestre de 2019 promovemos mais caravanas e realizamos 

diversos eventos por meio dos projetos, como detalhado no quadro 15. 

 

Quadro 21- Projetos do SParC em 2019. 

 

Atividades do SParC em 2019 

Tire sua Ideia do Papel Palestra em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e 

Educação Superior por meio do programa Corredores Digitais. 

Aconteceu no dia 16 de agosto de 2019, no auditório do campus da 

UFC em Crateús. 

Workshop Desce para o 

Play 
Realizou-se  nos dias 23 e 24 de Agosto de 2019 em parceria com a 

Ninna Venture Builder, em frente as salas do SParC no campus da 

UFC em Crateús. 

Participação na 

FENECRAT 
Ocorreu de 5 a 7 de setembro de 2019, participamos com o espaço das 

Startups do Campus, onde os alunos apresentaram suas startups para 

a comunidade em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

Caravana para IV 

Empreenday na UFC de 

Quixadá 

Deu-se em Quixadá, 09 e 10 de setembro de 2019, levou alunos de 

diversos cursos do campus para fazer um intercâmbio empreendedor. 
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Visitas ao ambiente de 

inovação do Rio de Janeiro 
Entre os dias 01 e 07 de outubro de 2019, alguns Professores ligados ao 
SParC foram conhecer um pouco do ecossistema de Inovação do Rio de 

Janeiro. Na ocasião visitaram a WeWork, a Fábrica de Startups e o 

Parque Tecnológico da UFRJ. 

Caravana para o 34o 

Simpósio Brasileiro de 

Banco de Dados 

Entre os dias 07 e 10 de outubro de 2019, os alunos tiveram a 

oportunidade de participar do 34o Simpósio Brasileiro de Banco de 

Dados. 

Caravana para a III Feira 

do Conhecimento em 

Fortaleza 

Entre os dias 16 e 20 de outubro de 2019, a caravana foi para a III 

Feira do Conhecimento no centro de eventos do Ceará. 

 

Realização do Fórum de 

Inovação e Tecnologia da 

UFC de Crateús 

 

Realizado nos dias 05 e 06 de novembro no Campus de Crateús com a 

participação dos alunos na organização do evento. 

Caravana para o evento 

Blockchain 360 graus 
Entre os dias 21 e 22 de novembro de 2019, a caravana participou do 
evento Blockchain 360 graus, que ocorreu no centro universitário sete 

de setembro. 

Fonte:Dados obtidos in loco 
 

Essas foram as ações do SParC em 2019. Dessa forma, percebe-se um            

alinhamento aos princípios norteadores de inclusão, empreendedorismo e inovação         

estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal do          

Ceará. 

 

 

➔ Programa de aprendizagem cooperativa (PACCE)  

 

Durante o ano de 2019, por meio do Programa de Aprendizagem Cooperativa            

(PACCE) o Campus promoveu parcerias com diversas instituições como: Faculdade          

Princesa do Oeste (FPO), efetivada mediante as seguintes campanhas: doação de           

ração para a associação filantrópica Bicho Cuidado e campanha de doação de            

produtos de higiene pessoal para o abrigo de Idosos. 
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Houve também a parceria com as escolas de ensino médio de Crateús e cidades              

circunvizinhas, que visa mostrar um pouco da vivência dos discentes como alunos de             

uma universidade, além de esclarecer dúvidas sobre os cursos que são oferecidos em             

Crateús, na UFC e quais auxílios a Universidade provê quanto a custeio de despesas.              

Além disso, os alunos visitantes são levados em um tour pela Universidade. 

Outra parceria estabelecida, ocorreu com o Sistema Brasileiro de Apoio às           

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), através do núcleo SParC, Ecossistema do           

Parque Tecnológico de Crateús, com a apresentação de sete startups criadas por            

alunos do campus na Feira de Negócios de Crateús (FENECRAT), viabilizada pelo            

núcleo e ocorrida de 5 a 7 de setembro.  

 

3.3.2 Estágio 

O estágio é uma importante etapa na formação do profissional, pois permite            

que o aluno coloque em prática o conhecimento teórico obtido, desenvolvendo           

competências para a sua atuação no mercado de trabalho. No tocante a essa questão,              

o Núcleo de Práticas de Desenvolvimento de Sistemas tem atuado de forma a             

contribuir para a viabilização desse processo. Além disso, destaca-se também os           

estágios externos realizados pelos discentes do Campus. 

 

➔ Núcleo de Práticas de Desenvolvimento de Sistemas (NPDS) 

 

É um setor do campus da UFC em Crateús criado com o objetivo de fornecer               

aos estudantes dos cursos de tecnologia da informação e comunicação um ambiente            

para realização de projetos de software e hardware que possa prepará-los para o             

mercado de trabalho. A equipe é formada por professores e funcionários da UFC             

responsáveis por garantir a qualidade do trabalho aprendido e executado pelos           

alunos. 

O setor oferece todos os semestres vagas para estágio, onde os alunos podem             

estagiar e cumprir o estágio curricular obrigatório dos cursos de Ciência da            

 

https://npds.crateus.ufc.br/#projetos-execucao
https://npds.crateus.ufc.br/#projetos-execucao
https://npds.crateus.ufc.br/#projetos-execucao
https://npds.crateus.ufc.br/#estagio
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Computação e Sistemas de Informação. O NPDS em 2019 atuou nas seguintes            

frentes:  

Tabela 5- Projetos do NPDS em 2019. 

 

Atuação do NPDS em 2019 

Authentication Serviço de autenticação de todos os módulos da UFC-Campus Crateús. 

Sigpe Sistema de Gerenciamento dos Planos de Ensino do Campus 

Sigpe Data Sistema de análise dos dados do Campus 

Sigpe Events Sistema de gerenciamento de eventos do Campus de Crateús 

UFCLetiva Plataforma que visa aproximar as entidades responsáveis pela coleta do          

lixo aos cidadãos através de uma Mobile e Web. funcionando como um            

intermédio entre eles, Dando uma maior acessibilidade à população ao          

serviço de coleta de lixo, ao mesmo tempo que facilita o trabalho das             

entidades responsáveis pelo serviço. 

Fonte: Dados obtidos in loco. 
 

Desse modo, o núcleo tem atuado nas áreas de aplicações web e aplicativos             

para dispositivos móveis da plataforma Android. 

Ainda sobre o quesito estágio, os discentes do Campus desenvolveram essa           

prática em várias instituições externas, como as apresentadas a seguir: 

 

Quadro 22- Estágios externos ao Campus em 2019 

Instituição  Total de 

estagiários  

Curso 

Associação Caatinga 1  

 

 

 

Engenharia Ambiental 

Cáritas  1 

Prefeitura de Crateús (Secretária do 

Meio Ambiente) 

1 

Sistema Integrado de Saneamento 

Rural(SISAR) 

1 

Prefeitura de Crateús (SEFIN, 

SEINFRA, SEDUC) 

9  

 

 

 

 

Sistema Integrado de Saneamento 

Rural (SISAR) da Bacia do Parnaíba 

1 
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Salinas Empreendimentos e 

Construções LTDA ME 

1 Engenharia Civil 

Dexia Projetos Estruturais 3 

Nobre Lar Engenharia 4 

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira 

(SEINFRA) 

1 

Construtora Astral Eireli 3 

Vivenda Construções LTDA 1 

Arcompex serviços de Engenharia de 

Minas 

1 Engenharia de Minas 

ZRP aplicações Informáticas 1 Ciência da Computação 

JDF Rosa Assessoria 1 

Escola Sônia Burgos 1 Sistema de Informação 

Fonte: Coordenação dos cursos 

Desse modo, além dos estágios internos desenvolvidos no NPDS/ SParC, 

contamos com diversos outros, como mostra o quadro acima. 

 

3.4 Cultura Artística e Esporte 

Para além das atividades acadêmicas, é salutar promover ações culturais e           

esportivas, com o objetivo de enriquecer a formação cultural e a ampliação de             

repertório. Bem como, o bem-estar, a melhoria da qualidade de vida e a integração da               

comunidade do campus. Nesse sentido, destaca-se a realização do Encontro de           

Cultura, Esporte e Artes (ECEA). 

➔ Encontro de Cultura, Esportes e Artes (ECEA) 

 

O Encontro de Cultura, Esportes e Artes (ECEA) é uma ação realizada pela             

Universidade Federal do Ceará – Campus de Crateús desde de 2016, e visa promover              

a interação entre os alunos e servidores através de práticas esportivas e,            

consequentemente, estimular e detectar potenciais talentos esportivos. Além disso,         
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busca-se promover e estimular as manifestações artísticas e culturais da região, como            

forma de aproximar a comunidade local e regional da comunidade acadêmica. 

Em 2019 foi realizado a IV edição do evento, que tem por premissa que a               

prática esportiva ajuda a melhorar as relações interpessoais e pode contribuir na            

socialização dos discentes. Além disso, pode ser utilizada como meio de inclusão dos             

discentes que possuem dificuldades de se relacionar com os demais colegas e            

professores. Assim, um dos intuitos do ECEA é usar o esporte como ferramenta de              

inclusão, socialização e melhoria do relacionamento entre os discentes, docentes e           

demais servidores da instituição tal como incentivar e apoiar as atividades culturais e             

artísticas nas suas diversas formas.  

 

Quadro 23- Atividades desenvolvidas 

Atividade Facilitador(a) 

Just Dance  Francisco 

Qual é a música Jefferson e Roberia 

Escape Room Prafª. Lilian de Oliveira, Giniele e Mariana 

Oficina de Narrativa Prof. Arnaldo Barreto 

Campeonato de League of Legends João Victor e Thalysson 

Campeonato de Mario Kart 64 Alerrandro Janio e Luiz Eduardo 

Campeonato de Naruto Shippuden Luan Saboia e Tiago 

Campeonato de Overcooked 2 João Victo e Thalysson 

Fonte: Coordenação do evento 

As atividades contaram em média com 90 participante, nos dias 30 e 31 de              

outubro de 2019. 
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4 ESTRUTURA PESSOAL 

Neste eixo será apresentado a estrutura pessoal do Campus, detalhando alguns           

pontos inerente a esta composição apresentada a seguir. 

 

4.1 Servidores Docentes e Técnicos-Administrativos 

A estrutura pessoal do Campus da UFC em Crateús apresenta-se da seguinte            

forma: 

Tabela 6 - Corpo estrutural do Campus em 2019. 

 

Docente 

Efetivos 46 

Substitutos contratados 4 

Afastamento total para pós-Graduação/Doutorado 7 

Afastamento parcial para Pós-Graduação/Doutorado 5 

Redistribuído 2 

Vacância 1 

Técnico-Administrativo 

Efetivos 29 

Removido 1 

Exoneração 1 

Vacância 1 
Fonte: Dados obtidos na Secretaria administrativa 

 

Dos 46 profissionais que formam o nosso corpo docente, 15 possuem           

doutorado e 31 mestrado, conforme consta no gráfico 7. 

 

 

 



  

 54 

Gráfico 7- Titulações dos docentes do Campus 

 
Fonte: Dados obtidos na Secretaria administrativa 

 

Proporcionar eficiência no desenvolvimento profissional, é requisito       

contemplado no PDI 2018-2022 da UFC. Desse modo, com base no indicador 2.2 que              

trata de “Aumentar a qualificação dos servidores a partir da elevação de suas             

titulações”, temos uma previsão de aumentar para 30 o número de docentes com             

doutorado, visto que, dispomos de 12 docentes em processo de afastamento para a             

pós-graduação e mais três sem afastamento. Assim, a previsão é uma ascensão de             

15% para 65% no número de doutores. 

Ainda no que tange a estrutura pessoal do Campus, têm-se a seguinte            

distribuição por cargos na esfera técnico-administrativo em 2019. 

 

Tabela 7 - Distribuição dos técnicos-administrativos por total de cargos. 

Estrutura técnico-administrativo                                Total 

Assistente em Administração 8 

Administrador 2 

Analista em Tecnologia da Informação 1 

Bibliotecário-Documentalista 4 

Desenhista Técnico 1 

Engenheiro 1 

Nutricionista 2 

 



  

 55 

Psicólogo 2 

Secretário Executivo 1 

Técnico de Laboratório 4 

Técnico em Tecnologia da Informação 3 

Total Geral         29 
Fonte: Dados da Secretaria Administrativa 

 

O Campus de Crateús ampliou seu quadro de servidores administrativos em           

2019, o que resultou em cinco novos servidores. Em 2018 o corpo técnico dispunha              

de 24 servidores efetivos. Quanto à titulação dos Técnicos-Administrativos em          

exercício no ano de 2019, dispomos do seguinte quadro apresentado no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Titulação dos Técnicos-Administrativos. 

 
Fonte: Dados obtidos no SIGPRH. 

Percebe-se no Campus de Crateús, que o quadro de técnico-administrativo é           

composto por 29 servidores. Dos cargos existentes, oito requer o ensino médio e os              

demais o ensino superior ou técnico. No Entanto, em 2019 apenas quatro desses             

servidores possuem essa titulação, desses, três estão em cursos de graduação. Dentre            

os docentes e técnicos-administrativos efetivos, temos em processo de qualificação          

por novo grau um total de 22 servidores, conforme apresentado no gráfico 9. 

 

 

 



  

 56 

Gráfico 9 - Docentes e técnicos em processo de qualificação em 2019. 

 
Fonte: Dados obtidos no SIGPRH. 

 

Diante disso, o corpo constitutivo do Campus contará com servidores ainda           

mais qualificados. Destaca-se também, no âmbito dos servidores docentes e técnicos           

administrativos as publicações científicas dos mesmos durante o ano de 2019. Essas            

publicações possibilita visibilidade tanto para os servidores como para o Campus e            

permite que o conhecimento produzido seja disseminado. Os docentes produziram          

um total de 170 publicações, conforme detalhado no eixo pesquisa. 

 

4.2 Discentes 
 

A cada ano o Campus amplia a sua atuação, possibilitando que um número             

maior de alunos possa adentrar a universidade, fato que pode ser constatado do             

gráfico 10 a seguir. 
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Gráfico  10 - Total de matrículas no final de 2018 e de 2019. 

 

 

Fonte: Dados obtidos no SIGAA. 
 

 

Comparando os anos de 2018 e 2019, verifica-se que houve um crescimento no             

número de alunos matriculados em todos os cursos ofertados pelo Campus de            

Crateús. Enquanto isso, em 2019 107 discentes solicitaram trancamento parcial de           

curso no Campus, apresentamos a seguir o total por curso. 

 

Gráfico 11 - Total de trancamento parcial por curso em 2019. 

 
Fonte: Dados obtidos na Secretaria Acadêmica. 
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Houve também casos em que os discentes desistiram do curso de graduação            

em que estavam inseridos. nesse caso, totalizaram 84 desistência em 2019, o gráfico             

seguinte mostra o percentual por curso. 

Gráfico 12 - Percentual de desistência por curso 

 
Fonte: Dados obtidos na Secretaria Acadêmica. 

Em 2019 30 alunos concluíram seus cursos no Campus da UFC em Crateús. A              

taxa de sucesso (Tsc) de cada curso, definida pela equação         

, é mostrado no gráfico abaixo:úmero de formados/números de ingressante x100T sC = n  

Gráfico 13- Taxa de sucesso 

  

Fonte: Secretaria Acadêmica 
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Sabe-se que as causas para o trancamento, a desistência por parte do discente             

e a taxa de sucesso sofre influência de diversos fatores. Portanto, os dados             

apresentados devem subsidiar ações que visem a redução desses índices no Campus. 

 

4.2.1 Assistência Estudantil 

 

A Assistência estudantil do Campus de Crateús é formada por uma comissão            

designada através de portaria e responsável pelo processo de seleção e renovação de             

auxílios e da Bolsa de Iniciação Acadêmica (BIA).  

Atualmente, a gestão de auxílios é realizada pela Administração do Campus, a            

qual compete, entre outras atividades, a gestão de vagas de auxílios e BIA, incluindo              

ações como: o acompanhamento acadêmico dos alunos beneficiados com os auxílios e            

com a BIA e o envio mensal da folha de pagamento de cada benefício.  

Objetiva propiciar aos estudantes de cursos presenciais de graduação, em          

situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada, prioritariamente os de        

semestres iniciais, condições financeiras para sua permanência e desempenho         

acadêmico satisfatório, mediante atuação em projetos vinculados às unidades         

acadêmicas e administrativas do Campus, que favoreçam o seu desenvolvimento e           

adaptação inicial junto à Universidade. A seguir, segue levantamento geral destes. 

 

4.2.1.1 Tipos de Assistência Disponibilizada em 2019. 

 

➔ Auxílio Emergencial 

 

A partir da publicação do Edital Unificado nº 05/2019 da PRAE/UFC, cuja            

oferta contemplava até 25 vagas pelo prazo de 1 (um) mês a 6 (seis) meses, mediante                

avaliação da equipe técnica, a Comissão de Assistência Estudantil, a fim de            

contemplar um maior número possível de estudantes, realizou a gestão deste Auxílio            

em duas etapas: nos dois semestres foram ofertadas 25 vagas por até 3 meses. Assim,               

durante o primeiro semestre 25 alunos foram contemplados, sendo distribuídos da           
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seguinte forma: 24 destes recebendo por dois meses e 1 por um mês. Ademais, 29               

alunos foram beneficiados no segundo semestre do seguinte modo: 28 destes por dois             

meses e 29 por um mês, conforme gráfico 14. 

 

 

Gráfico 14 - Auxílio Emergencial 2019 

 
Fonte: Dados obtidos na Administração 

 

➔ Auxílio Moradia 

O programa foi fortalecido com 27 novas vagas a partir do edital unificado             

05/2019 da PRAE/UFC, além de 3 vacâncias por conta de alunos que concluíram o              

curso, totalizando 30 novas vagas. Com isso, beneficiando 76 alunos, procurando,           

assim, cumprir o que diz o ponto 5.4 do PDI 2018-2022, quando afirma: “Considerar              

os critérios socioeconômicos para concessão de outras bolsas, respeitando as          

especificidades de cada programa”. A partir de tais mudanças, o programa que, até             

março, beneficiava 55 alunos passou, em junho, a contemplar 76 discentes, conforme            

apresentado no gráfico 15. 
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Gráfico 15 - Auxílio Moradia 

 
Fonte: Dados obtidos na administração do Campus 

 

 

➔ Bolsa de Iniciação Acadêmica 

 

O ano de 2019 trouxe a inclusão da Bolsa de Iniciação Acadêmica no edital              

unificado de auxílios nº 05/2019, da PRAE/UFC, uma vez que, até o ano de 2018,               

havia um edital especificamente para esta Bolsa.  

No entanto, nada foi mudado em relação à quantidade de vagas disponíveis.            

Repetiu-se o ano anterior, quando houve a oferta de 55 novas vagas, destas, a              

Comissão de Assistência Estudantil do Campus de Crateús selecionou mais 53 alunos            

para o cadastro de reserva, destes, entre entradas e saídas, por conta da chamada em               

outras bolsas e/ou auxílios, foram convocados 27 discentes. Desse modo, foram           

contemplados 89 alunos durante o ano de 2019, ficando distribuídos do seguinte            

modo: 
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Gráfico 16 - Bolsa de Iniciação Acadêmica 

 

   
Fonte: Dados obtidos na Administração do Campus 

 

➔ Isenção do Restaurante Universitário 

Esta modalidade de benefício também foi incluída no edital unificado nº           

05/2019 da PRAE/UFC, como não houve uma quantidade limitada no número de            

vagas, visto que a inclusão dar-se-ia, também, por demanda espontânea, fato este que             

ocorreu com 4 alunos, 116 discentes foram contemplados com este benefício, havendo            

assim um crescimento entre 2018 e 2019, conforme apresentado no gráfico 17. 

Gráfico 17- Isenção no Restaurante Universitário 

 
Fonte: Dados obtidos in loco. 
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O quantitativo de alunos contemplados com a isenção do Restaurante          

Universitário em 2019 representou um elevado crescimento, potencializando que         

aqueles discentes em condição de vulnerabilidade social possam dispor desse          

benefício. 

Com base nos auxílios apresentados, realizou-se um levantamento do         

percentual de discentes contemplados por curso em 2019 com os respectivos auxílios,            

e apresentou a seguinte configuração gráfica: 

 

Gráfico 18- Alunos contemplados com a Bolsa de Iniciação Acadêmica em 2019 

 

Fonte: Assistência Estudantil. 

Dessa forma, as 77 bolsas BIA contemplaram alunos de todos os cursos do 

Campus. 

Quanto ao auxílio emergencial, sua abrangência aos discentes em 2019 ficou 

desse modo:  
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Gráfico 19- Alunos que receberam auxílio emergencial em 2019 

 

Fonte: Assistência Estudantil 

Foram 49 alunos assistidos com o auxílio emergencial distribuídos entre os           

cinco cursos do Campus. 

Entre os auxílios obtidos pelos discentes em 2019, têm-se o auxílio moradia, o             

mesmo beneficiou 76 alunos, conforme apresentado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 20- Distribuição do auxílio moradia 

 

Fonte: Assitência estudantil 

Ainda sobre a assistência aos discentes, apresenta-se os dados referente a           

concessão de isenção no RU. 
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Gráfico 21- Distribuição da isenção do RU em 2019 

 

Fonte: Assistência Estudantil 

Foram um total de 116 alunos beneficiados com a isenção, distribuído entre os cursos              

conforme apresentado no gráfico anterior. 

 

5 INFRAESTRUTURA 

Neste eixo, apresenta-se a estrutura do Campus e as atividades desenvolvidas           

conforme os setores apresentados.  

 

5.1  Salas de Aula 

O Campus de Crateús conta com 14 salas de aula localizadas no Bloco             

Acadêmico, totalizando 580 lugares, conforme  disposição a seguir: 
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Gráfico 22- Quantidade de Salas de Aula e Capacidade. 

 
          Fonte: Dados obtidos no sistema agende. 

As aulas podem ser agendadas pelo sistema de agendamento do Campus,           

“Agende”, bem como qualquer outra atividade a ser desenvolvida nas salas de aula. 

 

5.2 Restaurante Universitário 

 

O Restaurante Universitário (RU) é uma unidade destinada a oferecer refeições           

de qualidade à comunidade universitária, além de constituir um espaço de convivência e             

integração. Está sob a coordenação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).  

Foi inaugurado em 03 agosto de 2015, no Campus de Crateús, visando atender             

uma parcela da comunidade universitária que busca a racionalização de tempo e            

dinheiro em deslocamento, com o seguinte público-alvo: estudantes, servidores         

técnico–administrativos, docentes e pessoal a serviço da UFC de empresas terceirizadas           

contratadas. Sendo disponibilizado dois tipos de refeições (almoço e jantar), de segunda            

a sexta- feira, durante o período letivo, nos respectivos horários: 11h00min ás 13h00min             

e 16h30min às 18h00min, com o cardápio composto por salada de vegetais, prato             

principal, inclusive com opção vegetariana, acompanhamento (arroz branco ou integral          

e feijão), guarnição (macarrão ou farofa ou cuscuz ou pirão ou purê), sobremesa (fruta              

ou doce) e suco de fruta.  

O acesso ao RU é realizado mediante apresentação de documento de identificação            

e cartão eletrônico, previamente cadastrado e recarregado. Em caso de perda ou extravio             

do cartão, o acesso é realizado através da compra de tíquetes, com valor de refeição para                
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estudante de R$ 1,10 e para os demais (servidores docentes e técnico-administrativos e             

terceirizados) de R$ 7,00. 

Durante o ano letivo de 2019, foi registrado o consumo efetivo de 59.080             

(cinquenta e nove mil e oitenta) refeições no almoço e 38.917 (trinta e oito mil,               

novecentos e dezessete) no jantar, totalizando 97.997 (noventa e sete mil,           

novecentos e noventa e sete) refeições consumidas. Estes dados permitem          

afirmar que são consumidas, aproximadamente, 20% a mais de refeições no almoço em             

relação ao jantar. 

Apresenta-se a seguir a quantidade de refeições efetivamente consumidas no RU           

da UFC - Campus de Crateús, no ano letivo de 2019.  

Gráfico 23 - Total de refeições consumidas. 

 

 

 
Fonte: Pesquisa direta 

 
Observa-se que a distribuição da quantidade de refeições consumidas entre          

fevereiro a dezembro, no qual o mês de maio obteve maior registro de refeições              

(12.763), em contraposição ao mês de julho, com registro de apenas 1.241, o que pode               

ser atribuído ao número de dias letivos deste mês (apenas nove) e à evasão estudantil               

(em decorrência das proximidades das férias). Tal fato também pode ser observado            

no mês de dezembro.  
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Quando relacionado este quantitativo total de comensais com o número de           

dias de funcionamento do RU neste período, 185 (cento e oitenta e cinco) dias, foi               

obtida a média aproximada de 530 (quinhentos e trinta) refeições          

consumidas por dia, sendo quase 320 (trezentos e vinte) no almoço e 210             

(duzentos e dez) no jantar.  

Outro aspecto importante a ser observado é o perfil das categorias da            

comunidade universitária que realizam as refeições no RU, conforme exposto abaixo. 

 

Gráfico 24 - Distribuição percentual dos comensais por categoria universitária do 

RU da UFC -Campus de Crateús, no ano letivo de 2019. 

 
Fonte: Pesquisa direta 

 
Constata-se que a categoria estudante representa a maioria dos usuários do           

RU, com participação de 66% do total. Quando somados aos estudantes que recebem             

auxílio-moradia (residentes) e aos isentos, este valor aproxima-se de 95%, ou seja,            

quase a totalidade dos comensais, o que reafirma a grande importância desta            

prestação de serviço para este público. 

Destaca-se, ainda, o valor do custo total das refeições pago à empresa            

terceirizada especializada no fornecimento de refeições prontas. Assim, cabe         

mencionar que o valor deste custo, para pagamento de nota fiscal (emitida pela             

empresa terceirizada) é baseado no número de refeições efetivamente consumidas a           

cada mês. Durante o ano letivo de 2019, o somatório das notas fiscais emitidas pela               

empresa terceirizada, referente ao fornecimento de refeições prontas ao RU, foi de R$ 
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713.637,15 (setecentos e treze mil, seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos).              

No gráfico, é possível visualizar o detalhamento mensal deste custo. 

 

Gráfico 25 - Custos mensais do fornecimento de refeições prontas do RU da UFC - 

Campus de Crateús, conforme notas fiscais emitidas pela empresa terceirizada, no 

período letivo de 2019. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta 

 

Salienta-se que houve aplicação de glosa no valor de R$ 984,41 (novecentos e             

oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), correspondente ao desconto de 1%              

do valor total da nota fiscal de maio, em virtude de irregularidades praticadas pela              

empresa contratada. Portanto, o valor de custo final da prestação de serviço ao RU              

deste campus foi R$ 712.652,74 (setecentos e doze mil, seiscentos e cinquenta e dois              

reais e setenta e quatro centavos). 

Quanto ao monitoramento de desperdício de alimentos no RU, foi renovado o            

projeto do Programa Bolsa de Iniciação Acadêmica, iniciado desde abril de 2017, e             

com aprovação, em 2019, de dois bolsistas no primeiro semestre e acréscimo de outra              

bolsa no segundo semestre, totalizando três bolsistas. O projeto intitulado: “Avaliação           

do desperdício de alimentos no Restaurante Universitário do Campus de Crateús da            

Universidade Federal do Ceará” tinha o objetivo de avaliar os percentuais de resto e              

sobras do RU. 

O cálculo do o Índice de Sobra é baseado na relação entre o peso das sobras e o                  

peso total dos alimentos produzidos. Para o Índice de Resto, calcula-se a relação             
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entre o resto comestível descartado no coletor de resíduo (já subtraída a diferença de              

ossos, espinhas, cascas de frutas e sementes) e o peso total da refeição distribuída              

(subtração entre o peso da refeição produzida e as sobras). 

Através destes indicadores de qualidade é possível investigar os fatores que           

interferem no desperdício, com o intuito de corrigi-los, tais como: planejamento do            

cardápio, sazonalidade, técnicas de seleção, pré-preparo e preparo de alimentos, bem           

como ações educativas com os comensais. Destaca-se, também, que tal          

monitoramento poderá auxiliar na minimização dos resíduos gerados, do custo          

financeiro e dos impactos ambientais. 

Por meio da coleta de dados realizada em 2019 no RU de Crateús constatou-se              

que foram produzidas quase 58,6 toneladas de alimentos, dos quais,          

aproximadamente, 13,4 toneladas foram desperdiçadas (soma de sobras e restos), o           

que equivale a 22,9% da produção. Tal desperdício seria o suficiente para alimentar             

25.829 comensais do RU deste Campus, considerando a média do per capita da             

refeição distribuída de 0,517kg. 

 

Quadro 24 - Avaliação da Produção e do Desperdício no RU da UFC - Campus de 

Crateús, no Ano Letivo de 2019. 
 

Refeição Produzido 
(kg) 

Distribuído 
(kg) 

Sobra 
(kg) 

% de 

sobra em 

relação ao 

produzido 

Resto 
(kg) 

% de resto 

em relação 

ao 

distribuído 

Nº de 

refeições 

consumidas 

Sobra 

per 

capita 

(kg) 

Resto 

per 

capita 

(kg) 

Almoço 35145,4 31016,9 4128,5 11.7 3424,7 11,0 59.080 0,070 0,058 

Jantar 23446,3 19684,5 3761,8 16,0 2048,2 10,4 38.917 0,097 0,053 

Total 58591,7 50701,4 7890,3 13,5 5472,9 10,8 97.997 0,081 0,056 

Per capita da refeição distribuída (kg) Nº de comensais que poderiam ser alimentados 

com o peso das sobras 
Nº de comensais que poderiam 

ser alimentados com o peso dos 

restos 

0,517 15251 10578 
Fonte: Pesquisa direta 

 

De acordo com o quadro acima, verifica-se que sobraram 13,5% de toda a 

produção, valor elevado, considerando que a literatura admite como aceitáveis          

percentuais de sobras de até 3%1. Importante mencionar que a meta estabelecida            

internamente para este índice era abaixo de 10% . Este indicador é influenciado pelos              
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seguintes fatores: número de comensais (diferença entre previsão e número efetivo           

de consumo), planejamento e execução do cardápio conforme padronização da ficha           

técnica, preferências alimentares, apresentação dos pratos, bem como porcionamento         

abaixo da quantidade per capita prevista. 

Ainda segundo o quadro 24, verifica-se que o percentual de resto em relação             

ao total distribuído foi de 11,0% no almoço e 10,4% no jantar, com média de 10,8%. 

Considerando como valor ideal de Índice de Resto taxas inferiores a 10%2,            

observam-se que as médias encontram-se insatisfatórias. Neste aspecto, é necessário          

investigar os seguintes fatores: 1) super porcionamento das refeições, uma vez que o             

comensal é livre para se servir das preparações, com exceção dos pratos principais; 2)              

má execução do cardápio, ocasionando baixa aceitabilidade; 3) falta de apetite do            

comensal. 

O monitoramento mensal dos percentuais de sobra e resto são apresentados a            

seguir. Merece destaque o mês de fevereiro, o qual apresentou, maior registro            

percentual de sobra, o que pode ser atribuído ao período de adaptação de mensuração              

do fluxo de comensais e de consumo per capita. Por outro lado, observa-se que mês               

de novembro apresentou menor percentual de sobra (10,1%). 

 

 

Gráfico 26 - Monitoramento dos Percentuais de sobra e de Resto no RU da UFC - 

Campus de Crateús, no Ano de Letivo de 2019. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta 

 
É Importante observar, ainda, que os meses que antecedem as férias           

acadêmicas (julho e dezembro) apresentaram aumento nos percentuais de sobra, o           
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que reforça a correlação importante deste indicador à previsão do número de            

comensais, uma vez que neste período há maior dificuldade de mensurar o número             

de refeições efetivas, devido à evasão estudantil. 

Em síntese, ressalta-se que os dados aqui apresentados reafirmam a          

magnitude da abrangência do RU na assistência estudantil. Além disso, fica evidente            

que a mensuração dos resultados das atividades realizadas, cotidianamente, servem          

como subsídios para implantar medidas de racionalização, redução de desperdícios e           

otimização da produtividade, visando garantir a qualidade do serviço prestado. 

 

5.3 Divisão de Apoio Educacional  

 

A Divisão de Apoio Educacional (DAE) destina-se a desenvolver ações de           

modo interdisciplinar e multiprofissional dando suporte ao processo de         

ensino-aprendizagem e a aspectos a ele relacionados. Objetivando assegurar o          

desenvolvimento integral dos estudantes, a permanência com qualidade, ações para          

minimizar os índices de desistência e retenção e o suporte ao docente em sua prática               

educativa.  

 

 

5.3.1 Atividades Realizadas 

 

a. Atendimentos individuais 

O DAE oferta serviços de atendimento psicológico individual dos discentes de           

forma a fornecer apoio ao processo de aprendizagem, através de orientação e            

acompanhamento acadêmico. Bem como a oferta de apoio, orientação e          

acompanhamento de questões cognitivas, pessoais e afetiva que impactam a          

trajetória acadêmica do estudante. Também oferta assistência nutricional aos         

indivíduos sadios e enfermos, através de atendimento com uma nutricionista. 

 

 

Serviço de Psicologia 
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O setor tem como objetivo fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, agir           

sobre os processos de transição para o Ensino Superior e integração à Universidade.             

Busca melhorar a qualidade das vivências acadêmicas, promoção do desenvolvimento          

integral do aluno, além de minimizar dificuldades de desempenho acadêmico,          

dificuldades afetivas e casos de evasão universitária. 

São ofertados apoio, orientação e acompanhamento de questões relacionadas         

às dificuldades pessoais e afetivas que impactam na trajetória acadêmica do           

estudante. Também é ofertado suporte aos docentes e técnico-administrativos nas          

dificuldades do cotidiano universitário que, de alguma forma, demandam uma          

intervenção ou colaboração do profissional de psicologia. Apoio em questões          

relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, relações interpessoais, etc.  

Quadro 25 - Atendimentos de Psicologia  

ESTATÍSTICAS 2019 

 
 

N° de atendimentos realizados 

registrados no Sistema de 

Agendamentos (AGENDE) 

 

 

254 

 

 
Classificação 

por gênero 

Masculino  149 

Feminino  105 

 

 

 
 
Classificação 

por curso 
 

Engenharia de 

Minas 
65 

Engenharia 

Ambiental 
62 

Engenharia 

Civil 
46 

Ciência da 

Computação 
45 

Sistemas de 

Informação  
36 

N° de atendimentos realizados e 

não registrados no Sistema de 

Agendamentos (AGENDE)1 

 

16 

 
Classificação 

por gênero 

Sexo 

Masculino 
12 

Sexo Feminino 04 

N° de ausências dos acadêmicos 
100 
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N° de atendimentos cancelados 
25 

Total de atendimentos 

realizados 270 

1.Atendimentos não registrados no Sistema de Agendamentos (AGENDE) devido ao profissional Lucas Silveira             
da Silva não possuir acesso ao sistema até a data 18/11/19. 
 

Para melhor detalhar os atendimentos psicológicos realizados em 2019,         

apresenta-se a seguir o detalhamento dos por curso e semestre.  

 

Quadro 26 - Distribuição de alunos atendidos pelo Serviço de Psicologia por Curso e 

Semestre 

Curso Semestre Quantidade de alunos 

Ciência da Computação 

1 14 

2 7 

3 2 

5 9 

6 1 

7 5 

8 5 

9 2 

Engenharia Ambiental 

1 4 

2 2 

3 9 

5 6 

7 7 

8 1 

9 2 

Engenharia Civil 

1 3 

2 3 

3 5 

4 4 

5 4 

6 6 

7 6 

8 1 

9 15 

Engenharia de Minas 

1 20 

2 2 

3 17 

4 9 

5 6 
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6 2 

7 3 

8 6 

Sistemas de Informação 

1 9 

2 7 

3 3 

4 1 

5 11 

6 2 

9 3 

Fonte: Divisão de Apoio Educacional 

 

Percebe-se que há uma variação no tocante ao semestre e o total de alunos              

atendidos, mas, um estudo mais aprofundado pode resultar no planejamento de           

ações para o atendimento dos discentes. 

 

Serviço de Nutrição 
 
         Considerando os benefícios que uma alimentação equilibrada pode trazer, o          

Serviço de Nutrição da UFC Crateús deseja contribuir com a saúde e informação.              

Para isso, oferta-se aconselhamento nutricional individualizado aos discentes,        

docentes e servidores técnicos administrativos do campus que desejem adotar          

hábitos mais saudáveis. 

 

Quadro 27 - Atendimentos de Nutrição 

 

ESTATÍSTICAS 2019  

 
N° de atendimentos   

realizados registrados no   

Sistema de Agendamentos   

(AGENDE) 

 
178 

 

Classificação por  

gênero 

Masculino 86 

Feminino 92 

 

 
Classificação 

por curso 

 

Engenharia de  

Minas 
24 

Engenharia 

Ambiental 
51 

Engenharia 

Civil 
47 
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Ciência da  

Computação 
   22

 

Sistemas de  

Informação 
23 

 

Professores 

e servidores  
11 

 

N° de ausências dos    

acadêmicos 
55 

N° de atendimentos   

cancelados 
22 

 

Fonte: Dados obtidos no sistema agende. 
 
 

b. Atividades Coletivas, Palestras, Oficinas, etc.  

Além dos atendimentos individuais, o DAE procura também trabalhar numa          

perspectiva coletiva, promovendo atividades cujo alcance beneficie o processo de          

ensino-aprendizagem, a integração entre a comunidade acadêmica, a promoção da          

saúde . Para isso são realizadas palestras, oficinas, campanhas educativas e gincanas            

envolvendo temáticas diversas, abertas para a comunidade.  

Ao longo do ano foram realizadas diversas atividades, algumas delas          

ajustavam-se a momentos importantes dentro do calendários acadêmico ou de datas           

simbólicas no calendário de Saúde e de Direitos Humanos. Algumas atividades           

também foram realizadas a partir de demandas vindas da direção do campus,            

coordenações de curso, professores, unidades de representação estudantil e dos          

próprios alunos. Muitas dessas atividades usaram o Restaurante Universitário como          

ponto focal, devido a grande circulação de pessoas nesse ambiente.  

 

 

 

 

 

Quadro 28- Atividades desenvolvidas pelo DAE. 
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Mês Atividade Data Público-alvo 

Fevereiro Roda de Conversa: Cheguei na 

Universidade e agora?   
21 e 22/02 Alunos ingressantes do 

curso de Ciência da 

Computação e Sistemas de 

Informação 

Campanha Digital: Carnaval de Responsa 

- com saúde e sem assédio 
 

27 e 28/02 Comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 

Março Comemoração Dia da Mulher 
- Discussão: As boazinhas que me 

perdoem 
- Palestra: Alimentação e saúde da 

mulher 
- Roda de Conversa: Mulheres nas Exatas 

07/03 
 

Comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 

Mostra de curtas sobre o 

“Empoderamento feminino” e “Mulheres 

no campos das ciências exatas” no 

Restaurante Universitário 

07/03 Comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 
 

Exibição de filme “Sem reservas” e      

discussão sobre nossa relação com a      

alimentação 

28/03 Comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 

Abril Oficina - Aprendendo a aprender: 

técnicas de estudos para melhorar o 

desempenho acadêmico. 

20 e 21/04 Discentes dos cursos da 

UFC Campus Crateús 

Oficina - Construindo um Plano de 

Estudos (participação no Grupo Projeto 

de Vida) 

24/04 Discentes do curso de 

Engenharia Ambiental 
 

Maio JOIA - Jornada de Integração Acadêmica 
 

03/05 Alunos contemplados com 

bolsas da Assistência 

Estudantil - BIA 

Roda de Conversa sobre Vida Acadêmica 

(participação no Grupo Projeto de Vida) 
15/05 Discentes do curso de 

Engenharia Ambiental 

Oficina - Aprendendo a aprender: 

técnicas de estudos para melhorar o 

desempenho acadêmico. 

21/05 Discentes do 1º semestre do 

curso de Engenharia de 

Minas 

Junho São João da Integração (apoio PACCE) 
- Oficina de Forró 
- Caixa dos Crush 
- Gincana da Integração e Quadrilha 

Improvisada 

11, 12 e 

13/06 
 

Comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 

Agosto UFC-okê  06/08 Comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 
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Exposição Dia de combate ao colesterol 08/08 comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 
 

Oficina - Procrastinação Acadêmica: 

como evitar? 
09 e 16/08 Discentes dos cursos da 

UFC Campus Crateús 

Setembro Mural do Bem (Campanha Setembro 

Amarelo) 
todo o mês 

de setembro 
Comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 

Roda de Conversa sobre Ansiedade e 

Vida Acadêmica (Campanha Setembro 

Amarelo) 

 19/09 comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 

Outubro  Painel de Prevenção (Campanha Outubro 

Rosa) 
todo o mês 

de outubro 
Comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 

Palestra: Um toque de amor pela vida 

(parceria NASF Crateús) 
09/10 
 

Comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 

Estande educativo sobre o autoexame de 

mamas 
09/10 Comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 

Exposição sobre o dia mundial da 

alimentação saudável com o tema dietas 

sustentáveis para um mundo fome zero 

16/10 Comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 

Novembr

o 
Dia do Servidor 
- Café da manhã 
- Ginástica laboral 
- Oficina - Encangados: conhecendo o 

trabalho e fortalecendo as relações entre 

os servidores 

01/11 Servidores da UFC Campus 

Crateús 
 

Semana da Consciência Negra (parceira 

com as outras Instituições de Ensino 

Superior do município de Crateús) 
 
- Mostra de curtas sobre o tema (apoio        

NEABI - Núcleo de Estudos     

Afro-Brasileiro e Indígena) 

20/11 Comunidade acadêmica da 

UFC Campus Crateús 

Fonte: Dados da Divisão de Apoio Educacional. 
  

 

 c. Entrevista de Desligamento com Estudantes que Solicitaram 

Desistência do Curso  

O aluno ao solicitar desistência definitiva do curso é convidado a participar de             

uma entrevista. Nessa entrevista é feito um levantamento mais aprofundado do           
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contexto do aluno bem como das razões que levaram ao abandono do curso,             

observando questões pessoais, sociais e acadêmicas.  

Durante esse momento também é realizado uma reflexão sobre projetos de           

vida, escolhas e trajetória profissional futura. Ainda que o estudante esteja optando            

pelo desligamento com a Universidade é possível oferecer a ele um espaço para             

pensar sua escolha profissional, os critérios utilizados para pensar essa decisão e            

quais caminhos ele busca seguir no futuro. 

Através dos dados obtidos são realizadas análises quantitativas e qualitativas          

que fornecerão informações à Universidade sobre os fatores de risco e proteção à             

evasão, com o objetivo de fundamentar a implementação de ações para redução desse             

índice. 

No ano de 2019 foram realizadas 64 entrevistas de desligamento. É importante            

ressaltar que essa iniciativa começou no mês de março de 2019 e é possível que não                

tenha sido possível entrevistar todos os alunos que solicitaram formalmente a           

desistência do curso junto à Universidade. Seguem abaixo alguns gráficos relevantes           

sobre alguns resultados da pesquisa.  

 

Gráfico 27 - Percentual de alunos atendidos que solicitaram desligamento 

  

 
Fonte: Dados obtidos no sistema agende 

 
Os dados do perfil indicam uma predominância masculina com relação ao           

gênero, pois cerca de 73% dos evadidos são homens. Esse dado pode ser explicado              

devido ao fato de que os cursos disponíveis no campus são nas área de Engenharia e                
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Tecnologia da Informação, onde historicamente ingressam mais homens. O gráfico a           

seguir mostra o número de alunos evadidos por curso atendidos. 

 

Gráfico 28 - Total de alunos evadidos atendidos por curso 

 
            Fonte: Pesquisa in loco 

 
Durante o período de coleta de dados, a maioria dos estudantes desistentes            

foram do curso de Engenharia de Minas, com 19 alunos (30%), seguido de Sistema de               

Informação com 12 alunos (19%). Ciência da Computação e Engenharia Ambiental           

tiveram a mesma porcentagem de desistência, ambos com 1 alunos (17,5%). Por fim, o              

curso com menor número de alunos evadidos, foi Engenharia Civil com 10 alunos             

(16%).  

Gráfico 29 - Semestre dos discentes evadidos que foram atendidos 

 

 
           Fonte: Pesquisa in loco 
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Também foi possível perceber uma evasão predominante no primeiro ano da           

graduação, esse fato aponta para algo importante já tratado nas pesquisas que            

pensam a evasão a partir dos modelos de impacto como o de Tinto (1975), que               

destaca a integração acadêmica como um importante indicador para a evasão. O            

autor sugere que os alunos mais integrados, social e academicamente, com a            

instituição universitária apresentam uma menor probabilidade de evadir. Assim os          

semestres iniciais são fundamentais para construir ou não essa integração.  

 

 

Gráfico 30 - Motivo para abandono do curso 

 

 
            Fonte: Pesquisa in loco. 

 
 

Dentre os motivos para o abandono, os alunos escolheram de forma           

preponderante a insatisfação com o curso, 32 alunos (50%), e pode ter aspectos             

vocacionais e também de dificuldade em acompanhar os componentes curriculares. O           

segundo motivo mais citado refere-se a outros motivos, 28 alunos (48,3%), na            

maioria dos casos o motivo dava-se em razão de aprovação em outro curso de              

graduação ou o desejo de preparar-se melhor para um novo processo de seleção para              

ingresso no curso que gostaria. Esse fato também ajuda demonstrar que ainda que             

haja evasão de curso, isso não significa uma evasão do sistema, de acordo com              

diferença proposta por Polydoro (2000). Dessa forma, os alunos não estão           

necessariamente abandonando o Ensino Superior, mas sim permanecendo no seu          

propósito de cursar uma graduação, mas em uma outra instituição. 
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5.4 Biblioteca  

 

A Biblioteca do Campus da UFC em Crateús (BCCR) faz parte do Sistema             

de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará (UFC) e tem como missão organizar,             

preservar e disseminar a informação para a produção do conhecimento, dando           

suporte às atividades educacionais, científicas, tecnológicas e culturais da         

Universidade Federal do Ceará, possibilitando o crescimento e o desenvolvimento da           

Instituição e da sociedade no intuito de ser reconhecida como biblioteca de excelência             

na gestão da informação e na prestação de serviços para a comunidade universitária e              

sociedade em geral, tornando-se referência no Estado do Ceará, na Região Nordeste e             

no Brasil. 

Para isso, a BCCR busca continuamente melhorar a qualidade dos          

produtos e serviços oferecidos à comunidade, bem como, desenvolver ações que           

corroborem para o desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade atendida e           

dispor de um acervo de qualidade. 

No que se refere à política de desenvolvimento do acervo do Sistema de             

Bibliotecas da UFC, busca acompanhar as exigências do Sistema Nacional de           

Avaliação da Educação Superior (SINAES), programa vinculado ao Instituto Nacional          

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), responsável por          

coordenar o processo de avaliação dos cursos de graduação no Brasil (BIBLIOTECA            

UNIVERSITÁRIA, 2016). 

As aquisições são realizadas através de compra/doação visando atender as          

necessidades dos cursos. Até o ano de 2018, a Biblioteca possuía 621 títulos, 8745              

exemplares, em um total de R$ 813.091,87, adquiridos através de compra/doação. No            

ano de 2019, foram adquiridos 439 títulos, com 2871 exemplares no total de R$              

229.073,09.  
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Gráfico 31 - Valores das aquisições 

 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema Pergamum. 

 
Apesar do valor adquirido em 2019 ser menor do que o anterior, percebe-se 

que totalizando esses dois anos, ultrapassamos um milhão de reais em compras. 

 

 

 

Gráfico 32 - Ampliação do acervo da BCCR 

 

 
                   Fonte: Dados extraídos do Sistema Pergamum. 

 
Diante dos dados percebe-se o acréscimo de títulos e exemplares decorrente de            

compras e doações mencionado inicialmente. Crescimento percebido também no que          

se refere à inserção das produções no Repositório Institucional. 

O Repositório Institucional tem como propósito reunir, armazenar,        

organizar, recuperar, preservar e disseminar a produção científica e intelectual da           

comunidade universitária (docentes, pesquisadores, técnicos e alunos de        
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pós-graduação stricto sensu, lato sensu e graduação), bem como os documentos que            

são produzidos no âmbito da Universidade Federal do Ceará. 

A BCCR incluiu 38 documentos, entre TCC’s, artigos, relatórios e dissertações,           

conforme apresentado na tabela : 

 

Tabela  8 - Quantitativo de documentos disponibilizados no RI 

 

Tipo de documento 
 

Categoria Quantidade 

 Docente  
Dissertação  4 
Artigo de periódico  2 
Relatório  1 
TCC  1 
 Discente 30 
Total de produções  38 

 Fonte: Repositório Institucional da UFC. 
 

Com o intuito de atualizar as bibliografias dos cursos oferecidos pelo           

Campus, e tendo em vista as visitas realizadas pelo Ministério da Educação (MEC), a              

Biblioteca  revisa todas  as bibliografias dos cursos. 

No que trata da modernização e aprimoramento das tecnologias assistivas          

digitais de informação e comunicação, para contribuir com eficiência e eficácia na            

elaboração e na divulgação da produção científica da UFC, a BCCR, como forma de              

melhorar a comunicação com os usuários e fornecer informações sobre a biblioteca            

por meio da internet, implementando e ampliando o uso do aplicativo de conversas             

WhatsApp.  

Para fomentar o uso de ferramentas para escrita colaborativa, a BCCR faz            

uso efetivo do Google Drive, serviço de armazenamento e sincronização de arquivos,            

que possibilita o compartilhamento e a edição de documentos. O recurso é usado em              

colaboração com as demais divisões do Campus para agilizar tarefas e ações em             

equipe e entre os servidores da unidade de informação em sua rotina de trabalho. 

No que tange ao “Fortalecimento e ampliação de ações de acolhimento e            

inclusão”, foram desenvolvidas  ações como: 
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Tabela 9 - Ações para fortalecer o acolhimento e inclusão 

 

Fortalecer e ampliar ações de acolhimento e inclusão 

1ª Semana do Livro e da Biblioteca 

Ampliação do Projeto Livros Livres do Sistema de Bibliotecas 
Fonte: Biblioteca do Campus de Crateús 

 
Em setembro de 2018, a BCCR aderiu ao projeto Livros Livres, desde            

então busca a sua consolidação por meio de divulgação e campanhas para            

arrecadação de livros. Até o ano de 2019, foram arrecadados 464 exemplares,            

aproximadamente 350 já disponibilizados para a comunidade, desse total 85 foram           

devolvidos para serem colocados novamente à disposição de outros leitores. 

Com o intuito de proporcionar às pessoas um ambiente mais humanizado,           

confortável, seguro e agradável, em conformidade com os requisitos de          

acessibilidade, ampliou-se os espaços de convivência, conforme especificado a         

seguir: 

 

Tabela 10 - Proporcionar às pessoas um ambiente mais humanizado, confortável, 

seguro e agradável, em conformidade com os requisitos de acessibilidade. 
 

Novos Ambientes da biblioteca 

Implementação da sala de estudo individual 

Implementação da sala de estudo coletivo 
Fonte: Biblioteca do Campus de Crateús. 

 

Em maio de 2019, a BCCR implantou a Sala de Estudo Coletivo, um             

ambiente climatizado e com acesso à internet, com capacidade para atender à 39             

usuários. Também neste quesito, a quantidade de assentos para estudos no acervo da             

Biblioteca foi ampliada, passando de 39 para 68. Foi implantada ainda, uma Sala de              

Estudo Individual, ambiente que abriga cabines individuais e mesas para um estudo            

mais reservado, podendo receber até 8 usuários. 

Além dos objetivos traçados, a BCCR desenvolveu outras ações que não           

foram contempladas na elaboração do PDI da UFC, como a Biblioteca das Coisas, que              
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teve início em junho de 2019 e visa atender a demandas específicas dos alunos do               

Campus, com empréstimo de materiais para auxílio em sala de aula, tais como:             

calculadora científica, tesoura, escalímetro e etc., materiais estes, doados         

principalmente por servidores. Desde sua implantação, a Biblioteca das Coisas já           

realizou 467 empréstimos de objetos. 

Um novo serviço foi colocado em prática pela BCCR, em agosto de 2019             

denominado “Serviço de Referência Especializado” (SRE), com o objetivo de apoiar           

ao usuário nas suas pesquisas, possibilitando ao mesmo a localização de materiais ou             

a obtenção de resposta para qualquer necessidade informacional referente a          

produção e normalização de trabalhos acadêmicos, fornecendo diretrizes e fontes de           

informação que auxilie a sua produção científica. 

Durante os primeiros quatros meses do serviço, obteve-se os seguintes dados           

apresentados no quadro. 

 

Quadro 29 - Atendimentos do Serviço de Referência Especializado em 2019 

 

ESTATÍSTICA DE 2019 

N° de atendimentos no Sistema 

“Agende”. 
11 Classificação por 

gênero 
Feminino 3 

   Masculino 11 

  Por Curso Engenharia Civil 8 

   Engenharia 

Ambiental 
1 

   Ciência da 

Computação 
1 

   Sistema de 

Informação 
1 

N° de atendimentos agendados 

no “Pergamum”.  
4 Classificação por 

gênero 
Feminino 1 

   Masculino 3 

  Por Curso Engenharia Civil 3 

   Ciência da 

Computação 
1 
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Total Geral 15    

N° de ausências registradas 3 Atendimento 

efetivado 
 

12 
 

Fonte: Dados obtidos no sistema agende e pergamum. 
 

Conforme os dados obtidos no “Agende” e no “Pergamum’, considera-se a           

demanda para o início do serviço como satisfatória. No entanto, será feito um             

trabalho de divulgação intensiva junto a comunidade acadêmica, para que o serviço            

possa alcançar uma maior abrangência no Campus. 

 

5.5 Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC)  

 

A Divisão de Tecnologia da Informação do Campus da UFC em Crateús presta             

serviços relevantes de implantação e administração de redes de computadores,          

desenvolvimento de software institucional e suporte aos usuários da infraestrutura de           

TI. As atividades relacionadas à Tecnologia da Informação permeiam todo o Campus,            

em todas as áreas – acadêmicas e administrativas. Tem por objetivo prover e integrar              

soluções de Tecnologia da Informação para agilizar e modernizar os processos que            

dão suporte às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão do Campus. 

Atualmente a gestão da DTI utiliza plataforma online para acompanhamento          

de atividades, bem como registro de ações via e-mail institucional, com o intuito de              

manter registro sobre todas as ações desenvolvidas pela divisão ao longo do tempo.             

Este processo permite quantificar a realização de ações bem como permitir o            

planejamento de novas ações ao longo do tempo. Utiliza-se, para registro de            

atividades, o software online Trello (www.trello.com). No entanto, alguns serviços          

não são contabilizados para registro em razão da urgência para sua conclusão, por             

exemplo, os serviços relativos à rede e internet. 

A DTI realiza a gerência dos principais elementos de tecnologia da informação            

do campus, tais como pontos de rede, computadores e linhas telefônicas. Estima-se            

mais de 200 computadores, mais de 250 pontos de rede e cerca de 20 linhas               

telefônicas sob administração da divisão. O trabalho coordenado e setorizado entre os            

servidores lotados na DTI permite uma manutenção efetiva desses serviços. A seguir            
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apresenta-se o catálogo de serviços providos pela divisão dentro de seu escopo em             

2019. 

 

➔ Implantação e Administração  de Redes 

● Instalar, configurar, testar e manter aplicações e serviços de redes; 

● Configuração e manutenção de redes sem fio; 

● Diagnosticar e solucionar problemas relacionados à comunicação eficiente de         

dados e à segurança de redes; 

● Manter o serviço de VoIP ativo. 

Dentro do escopo da administração de redes, as principais ações registradas           

dizem respeito ao monitoramento e diagnóstico de redes no âmbito da gerência de             

Internet. Nos dias 16/08 e 28/11 foram registradas quedas do link RNP responsável             

pelo provimento de internet no Campus. Ao longo do semestre 2019.2 foram            

configurados pontos de acesso cabeado para as salas da segunda etapa do bloco             

acadêmico. Para dar suporte à crescente demanda por pontos de internet cabeada, foi             

instalado um novo switch na sala da DTI. 

 

➔ Desenvolvimento de Software e Sites 

Desenvolvimento e manutenção de softwares institucionais demandados pelo        

Campus da UFC em Crateús; desenvolvimento e manutenção do site do Campus,            

sites dos cursos de graduação e sites de projetos de pesquisa ou extensão e              

desenvolvimento de sites para eventos realizados pelos Campus. Como é o caso do             

Sistema “Agende”, utilizado para agendamento de recursos de infraestrutura e          

atendimento profissional, tais como serviço de psicologia e nutrição, no campus de            

Crateús. O sistema se encontra atualmente na versão 3.1.0. Como também do Sistema             

de “Eventos”, que em 2019 foi aprimorado à versão 3.4.0. O sistema vem sendo usado               

na gestão de inscrições e certificados dos principais eventos realizados no Campus de             

Crateús. Em 2019, foram geridos os eventos constante no quadro a seguir: 
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Quadro 30 - Eventos geridos pelo Sistema Eventos em 2019. 

09 a 23/11/2019 I Feira de Ciências e Mostra Científica dos Sertões de Crateús 

05 a 06/11/2019 Semana das engenharia 2019 

05 a 06/11/2019 VI Fórum de Inovação e Tecnologia 

29 a 31/10/2019 Encontros Universitários 2019 

29 a 31/10/2019 I Semana do Livro e da Biblioteca 

22 a 22/10/2019 Palestra do grupo de pesquisa GOHaN 

11 a 11/10/2019 Fala Engenheiro 

08 a 08/10/2019 Two Dependency Constrained Spanning Tree Problems 

03 a 03/10/2019 Design de interface: Como construir uma boa usabilidade do seu 

sistema 

01 a 01/10/2019 Terça na Minas: Demolições de edificações com uso de explosivos 

24 a 24/09/2019 V Balance: A selection policy of virtual machines for load balancing 

in cloud computing 

19 a 19/09/2019 Mini curso - Cadastramento ambiental rural 

13 a 13/09/2019 Oficina - Teste de Software 

10 a 10/09/2019 Minimum density of identifying codes in grids 

27 a 27/08/2019 Palestra “Gestão de obras: perspectivas e desafios” 

27 a 01/09/2019 Seminário do grupo de pesquisa GOHaN 

22 a 24/08/2019 Semana do Meio Ambiente 2019 

20 a 27/08/2019 Workshop Desvendando o LaTeX 

03 a 04/04/2019 Semana da Ambientação e Integração 2019 

01 a 01/04/2019 Barragem de Fronteiras: Entre Sonhos e Negações de Direitos 

11 a 15/02/2019 Planejamento de Obras com Ms Project 

11 a 11/02/2019 Mecanismo de alocação da água 
Fonte: Dados produzidos pelo Sistema Eventos 
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➔ Desenvolvimento e Manutenção do Site do Campus , Sites dos         

Cursos de Graduação e Sites de Projetos de Pesquisa ou Extensão 

 
O site do Campus de Crateús possui um compêndio de informações de fácil             

acesso pelas comunidades acadêmica e externa. Nele são dispostas informações,          

notícias e editais (bolsas e seleções). A demanda por atualizações no site institucional             

possui frequência quase diária. 

  
➔ Desenvolvimento de Sites Para Eventos Realizados Pelos Campus. 

Os sites de eventos desenvolvidos pela DTI no ano de 2019 foram: 

http://crateus.ufc.br/eu2019/ e http://crateus.ufc.br/fit/ 
  

➔ Instalação de Softwares 

● Instalação de sistemas operacionais; 

● Instalação de software básicos. 

 

Ao início de cada semestre ímpar (e.g. 2019.1), a DTI realiza a instalação dos              

principais softwares a serem utilizados nas disciplinas de graduação e projetos de            

pesquisa e extensão. Estima-se que a instalação atende a cerca de 100 computadores,             

portanto, considerando uma quantidade de aproximadamente 25 softwares de uso          

educacional, são realizadas mais de 2.500 instalações ao início de cada semestre            

ímpar, bem como a configuração adequada de sistemas operacionais linux e windows. 

 

➔ Suporte e Manutenção 

● Manutenção de computadores; 

● Configuração de Impressoras; 

● Suporte aos usuários da infraestrutura de TI. 

Os serviços de suporte de infraestrutura podem ser demandados por todos os 

servidores do campus de Crateús. 

 

➔ Configuração de Contas de Colaboradores 

● Configurar contas de e-mail corporativo 

● Configurar impressoras locais e de rede em estação de trabalho 

● Configurar mudança periódica de senhas e resolver problemas de falhas de           

configuração de perfil de usuários. 

 

http://crateus.ufc.br/eu2019/
http://crateus.ufc.br/fit/
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Sob gerência da DTI, somadas contas de e-mail individuais e institucionais,           

são contabilizadas mais de 100 contas de e-mail. 

 

5.6 Secretaria Administrativa  

 

As atividades executadas pela Secretaria Acadêmica (SA), têm como objetivo          

garantir a assertividade dos serviços ofertados ao usuário por meio da padronização            

dos processos desenvolvendo um modelo de trabalho que gere um impacto positivo 

possibilitando a compreensão da responsabilidade de cada parte. 

Desse modo, visa aumentar a produtividade sanando as inconsistências nos 

processos que possam gerar falhas, com isso, evitar atividades redundantes e esforços 

duplicados. 

 

5.6.1 Espaço Físico do Setor 

 

A SA está localizada no Bloco Administrativo do Campus, sala 01, tendo uma             

porta de acesso direto à sala da Direção, sendo uma forma direta de comunicação              

entre os dois setores facilitando, assim, os trâmites de processos e serviços de ambos              

os lados. 

 

5.6.1.1 Atividades realizadas 

 

Os dados apresentados mostra o levantamento das principais atividades         

realizadas pela SA em 2019, mostrando os tipos de documentos e suas respectivas             

quantidades. 
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Gráfico 33 - Principais documentos gerados em 2019 
 

 
Fonte: Dados da Secretaria. 

 
Com base no gráfico apresentado, percebe-se a diversidade de documentos que           

foram produzidos no setor durante o ano. É por meio deles que o Campus formaliza               

as sua ações. Ainda sobre a dinâmica que conduz o funcionamento do setor, foram              

gerados os seguintes processos:  

 

Quadro 31 - Principais Processos da Unidade em 2019 

 

  
  Fonte: Dados obtidos no setor. 

 

 



  

 93 

Com base nas requisições apresentadas, e como forma de otimizar e divulgar            

procedimentos e normas administrativas foi disponibilizado um check-list para         

processos administrativos. 

 

5.7 Administração 

 

Tendo em vista as atividades e atribuições da Administração e considerando os            

objetivos estratégicos definidos no PDI 2018-2022, foram gerados um total de 106            

processos no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).  

Desse total, aproximadamente 80% dos processos são relacionados à         

assistência estudantil e à compras, como demonstra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 34 - Principais processos gerados no setor. 

 

 

Fonte: Dados produzidos no setor. 
 

No quadro a seguir, são detalhados os tipos de processo por área relacionada,             

mostrando suas respectivas quantidades: 
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Quadro 32 - Processos gerados no setor 2019 

 

Processos gerados no ano de 2019 

Tipo de Processo Patrimônio Almoxarifado Compras Assistência 

Estudantil 

Acesso à Informação: Demanda Externa       6 
Acesso à Informação: Demanda Interna       2 
Administração Geral: Indicação de 

Representante da UFC em Comitê/Grupo de 

Trabalho/Comissão 
    1   

Gestão da Informação: Impressão de 

Material Gráfico (Inclui Livros, Periódicos)     4   

Gestão da Informação: 

Publicação/Impressão de Material de 

Gráfica Rápida (Folder, Cartilha) 
    1   

Gestão de Contrato e Convênio: Garantia 

Contratual 
1       

Gestão de Contrato e Convênio: Sanção 

Administrativa 
1       

Material: Aquisição por Compra de Material 

de Consumo (Inclusive Compartilhada)   4     

Material: Recarga de Gás   1     
Orçamento e Finanças: Empenho de Auxílio 

Financeiro à Estudante (inclusive 

reforço/anulação) 
      6 

Orçamento e Finanças: Empenho de 

Material. Consumo, Permanente, Serviço. 

Anulação(Registro de Preço) 
    13   

Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa 

Jurídica     23   

Orçamento e Finanças: Pagamento de 

Auxílio Financeiro à Estudante       2 

Orçamento e Finanças: Pagamento Mensal 

de Bolsa Estudantil       23 

Orçamento e Finanças: Pagamento 

Suplementar de Bolsa       3 

Patrimônio: Aquisição por Aluguel, 

Comodato, Leasing de Material Permanente 

(Inclui Compartilhada) 

1       

Patrimônio: Aquisição por Compra de 

Material Permanente (Inclusive por 

Importação e Compartilhada) 

10       

Patrimônio: Incorporação de Bens no 

Imobilizado 
2       
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Patrimônio: Transferência de Bens entre 

Unidades 
2       

Total 17 5 42 42 
Fonte: Dados produzidos no setor. 

 
Foram atendidos, em 2019, pelo Almoxarifado Central, um total de R$           

17.670,21. Entre os materiais mais solicitados, destacam-se os materiais de limpeza e            

higienização (50,31%) e materiais de expediente (46,40%). Juntos representam         

96,71% dos materiais requisitados e entregues pelo Almoxarifado Central. No gráfico           

abaixo, é demonstrado a representação de cada grupo de material. 

 

Gráfico 35 - Representação de grupo de material. 

 
Fonte: Dados produzidos no setor. 

 

Do total de itens distribuídos pelo almoxarifado do Campus de Crateús, 79%            

foram destinados para a Secretaria Acadêmica (44%) e para a Prefeitura (35%). Cerca             

de 90% dos materiais requisitados pela Secretaria Acadêmica são itens de expediente            

e 92% dos materiais requisitados pela Prefeitura são itens de limpeza e higienização. 

Ressalta-se que no ano de 2019 foram requisitados 3.275 itens. No gráfico a             

seguir, é demonstrado a distribuição de materiais pelos diversos setores do Campus            

de Crateús. 
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Gráfico 36 - Distribuição de materiais por setor. 

 
Fonte: Dados obtidos no setor. 

Foi determinado no ano de 2018 a meta de 95% de acuracidade no inventário              

anual do almoxarifado do Campus de Crateús. No entanto, a acuracidade obtida no             

inventário de 2019 foi de apenas 78%. 

Gráfico 37- Grau de acuracidade de inventário 

 

    Fonte: Dados obtidos  no setor. 

 
Em relação aos processos de compras, foram gerados 34 processos de           

compras. No entanto, 41,18% dos processos foram finalizados sem sucesso, ou seja,            

não atingiu seu objetivo de adquirir materiais e equipamentos. Esse percentual,           

considerado elevado, é justificado pelo contingenciamento que ocorreu no referido          

ano. Isso dificultou e inviabilizou diversas compras necessárias para o          

desenvolvimento das atividades do campus. No gráfico 38, são apresentados os dados            

citados acima. 
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Gráfico 38- porcentagem de sucesso dos processos de aquisição. 

 

 
Fonte: Dados obtidos no setor. 

No ano de 2019 o número de bens do Campus de Crateús aumentou em 15%               

tendo em vista a incorporação de 337 bens permanentes ao patrimônio da UFC e              

alocados ao Campus. Com isso, até o final do ano de 2019, o Campus têm 2584 bens,                 

como demonstra o gráfico abaixo. 

Gráfico 39  –  Evolução da quantidade de bens permanentes 

 

 
          Fonte: Dados obtidos no setor. 

Os 2584 bens permanentes do Campus de Crateús estão assim distribuídos: 
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Gráfico 40 - Distribuição dos bens permanentes do Campus 

 

 
Fonte: Dados obtidos no setor. 

O Campus de Crateús possui 227 bens ociosos e 38 bens recuperáveis, isso             

representa, respectivamente, 8,78% e 1,47% do total de bens permanentes. 

Gráfico 41  –  Bens recuperáveis e ociosos 

 

 
          Fonte: Dados obtidos no setor. 
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5.8 Prefeitura 

 

A Prefeitura, departamento vinculado à Direção do Campus de Crateús, é           

responsável por planejar, coordenar, orientar, fiscalizar, acompanhar e controlar as          

atividades de manutenção e conservação dos bens imóveis, mobiliário, instalações e           

equipamentos, além das obras em execução, em parceria com a Superintendência de            

Infraestrutura e Gestão Ambiental (UFC INFRA). 

Além disso, compete à Prefeitura o acompanhamento, orientação e fiscalização          

da vigilância, portaria, transporte, zeladoria e serviços urbanos do Campus, tais como            

água, energia, esgoto e coleta de lixo. 

 

5.8.1 Obras do Campus 

 

Ao final do ano de 2019, foram finalizadas as obras de conclusão do Bloco              

Educacional I e II do Campus de Crateús, que totalizaram um investimento de quase              

R$ 10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais). 

Desse modo, o campus passou a dispor de um bloco administrativo, onde            

concentra grande parte de suas atividades administrativas, como, por exemplo,          

secretaria administrativa, secretaria acadêmica, coordenações de cursos,       

Administração, Sala de Reuniões, Videoconferência e Núcleo de Apoio Educacional, e           

de dois blocos didáticos, onde estão projetadas 14 salas de aula, 4 laboratórios de              

Informática, laboratório de Química, laboratório de Física, laboratório de Geologia          

Geral, Núcleo de Prática de Desenvolvimento de Software, SParC, Laboratório de           

Topografia, Restaurante Universitário, 16 gabinetes de professores (com capacidade         

para 4 professores cada), Prefeitura, Divisão de Tecnologia da Informação, Auditório,           

Biblioteca e Sala de Estudo Coletivo. 
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5.8.2 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 

 

Visando atender as diversas demandas de manutenção de bens imóveis de sua            

responsabilidade, a UFC elaborou, no início do ano de 2019, uma licitação para             

contratação de serviço contínuo de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, com           

fornecimento de mão de obra e materiais.  

Tendo iniciado ainda em maio do mesmo ano, o contrato permitiu que            

algumas pendências, não solucionadas durante a construção dos blocos educacionais,          

fossem sanadas, como, por exemplo, a pintura do forro das salas, instalação de             

tomadas elétricas e dados nos laboratórios de informática, biblioteca, auditório e           

salas de atendimento, criação de áreas para arborização, além de sinalização das            

vagas do estacionamento, fixação dos projetores em sala de aula, adaptações e            

correções em rede hidráulica e entre outros. 

Gráfico 42 – Valores gastos com a manutenção predial 

 

  
   Fonte: Prefeitura do Campus  (2019) 

 

Conforme demonstra o gráfico 42, foram investidos no Campus de Crateús,           

através do contrato de manutenção predial, um montante no valor de R$ 186.256,19             

(cento e oitenta e seis mil e duzentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos). 
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5.8.3 Serviços Urbanos e de Zeladoria 

Os serviços urbanos oferecidos no Campus da UFC em Crateús incluí manter            

em condições de funcionamento os reservatórios de água e as redes hidráulica,            

elétrica, de esgoto, telefônicas e dedetização. 

5.8.3.1 Fornecimento de água 

 

A partir do mês de fevereiro, o Campus de Crateús mudou a forma de seu               

abastecimento de água e passou a utilizar apenas a água fornecida pela Companhia de              

Água e Esgoto do Ceará (CAGECE). Antes desse período, o Campus era abastecido             

com água de poços artesianos, contudo, uma avaliação química da água constatou            

presença elevada de Sais de Sulfato e Nitrato, por isso, o uso foi suspenso. 

A seguir, o gráfico 43 demonstra o consumo de água em m³ ao longo dos doze 

meses do ano. 

  Gráfico 43 – Consumo de água em m³ 

 

  
Fonte: Faturas da Cagece (2019) 

 

Levando em consideração os meses entre fevereiro e dezembro, período com           

abastecimento exclusivo da Cagece, a média mensal foi de 265,81 m³ e diária de 8,86               
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m³, ou seja, mais de 8.800 litros de água por dia. Os principais ambientes de               

consumo da água são: o restaurante universitário, para limpeza dos pratos e            

utensílios oferecidos, os banheiros e jardinagem.  

 

5.8.3.2 Fornecimento de Energia Elétrica 

Com o avanço das obras do Campus e a utilização dos novos espaços             

construídos, o consumo de energia elétrica teve um salto expressivo a partir do mês              

de fevereiro, início do período letivo. 

Gráfico 44  –  Consumo de energia elétrica 

 

 
Fonte: Faturas da Enel (2019) 

Como é possível perceber no gráfico 44, o consumo de energia foi evoluindo             

após fevereiro, chegando a valores próximos de R$ 30.000 mensais, após o retorno             

do semestre letivo 2019.2. Isso porque, além dos ambientes liberados pela obra, foi             

concluída a instalação elétrica do estacionamento, que aumentou o número de           

lâmpadas ligas no período noturno. 

 

 

 

 



  

 103 

5.8.3.3 Dedetização 

 

No início do mês de dezembro, foi realizada a dedetização de todos os             

banheiros do Campus, Biblioteca e do Bloco administrativo, totalizando 1.352 m² de            

área dedetizada. 

O serviço visa evitar a proliferação de insetos e outras pragas recorrentes no             

Campus e busca garantir segurança sanitária para toda comunidade. As despesas           

decorrentes desta ação totalizaram o valor de R$ 1.852,24. 

 

5.8.4  Quantitativo de Mão de Obra Terceirizada 

 

Para realização das mais diversas atividades do Campus, como, por exemplo,           

zeladoria, vigilância, portaria, manutenção predial, jardinagem e serviços        

administrativos, da UFC realiza um processo de contratação de empresas          

terceirizadas, visando o fornecimento de mão de obra. 

Assim, o Campus de Crateús finalizou o ano de 2019 com um total de 23               

colaboradores terceirizados, distribuídos conforme gráfico abaixo: 

        Gráfico 45  –  Quantitativo de colaboradores terceirizados 

 

 
Fonte: Prefeitura (2019) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os elementos para leitura e análise contidos neste relatório, em cada detalhe            

apresentado, fazem parte de um todo consistente. O objetivo é mostrar a partir de um               

amplo espectro, detalhes da atuação do Campus durante o ano de 2019, evidenciando             

sua estrutura e as atividades realizadas, fruto do empenho de todos que o integram. 

Evidencia-se ainda, a necessidade de manter parcerias com outras instituições          

para que seja possível atuar de forma mais abrangente para o desenvolvimento da             

comunidade, formando profissionais qualificados, gerando e difundindo       

conhecimentos. 

Destaca-se que o resultado final não é a exposição de um modelo acabado, mas              

um trabalho de difícil e prolongado processo de experiências, que deve contribuir            

para uma avaliação da nossa atuação, bem como, subsidiar ações que venha a             

favorecer o desenvolvimento e/ou consolidação dos diversos setores e das atividades           

efetivadas no Campus. 

Com isso, a elaboração deste relatório evidencia os aspectos mais relevantes da            

atuação do Campus, o que permite uma avaliação das ações desenvolvidas durante o             

ano de 2019, com vistas à manutenção e ampliação das atividades realizadas. 

Ressalta-se ainda, a ativa participação de todos os setores, imprescindível para           

o adequado formato que ora apresenta-se. 
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ANEXO A  –  CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO SERVIDOR 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM 2019. 
SERVIDOR ÁREA CURSOS INSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcella Bezerra 

Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente em 

Administração 

Workshop SEI: Sistema 

Eletrônico de Informação 

UFC 

Gestão de Documentos Físicos e 

Digitais na UFC: aspectos teóricos 

e práticos 

UFC 

Diagnóstico e Mapeamentos de 

Processos Organizacionais 

UFC 

Gestão Fiscalização de Contratos 

Administrativo 

ENAP 

Introdução ao orçamento público ENAP 

Estado e Organização da 

Sociedade Civil 

Senado Federal 

Direito administrativo para 

gerentes no setor público 

Senado Federal 

 

 

 

 

Gabriel de Araújo 

Lima 

 

 

 

 

Técnico de 

Laboratório 

Gerenciamento de Processos na 

Prática: otimizando recursos com 

Ferramentas de Baixo Custo 

UFC 

Prevenção e Combate a Princípios 

de Incêndios e Primeiros 

Socorros 

UFC 

Gestão de Documentos Físicos e 

Digitais na UFC: aspectos teóricos 

e práticos 

UFC 

 

 

Tamilly Kellen 

Arruda Prestes 

 

 

 

Psicólogo 

Prevenção e Combate a Princípios 

de Incêndios e Primeiros 

Socorros 

UFC 

Gerenciamento de Processos na 

Prática: otimizando recursos com 

Ferramentas de Baixo Custo 

UFC 

Diagnóstico e Mapeamentos de 

Processos Organizacionais 

UFC 

 

Jackson Sousa 

Serra 

Bibliotecário- 

Documentalista 

Gestão de Documentos Físicos e 

Digitais na UFC: aspectos teóricos 

e práticos 

UFC 
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ANEXO A  –  CURSOS DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO SERVIDOR 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM 2019 

(Continua) 

SERVIDOR ÁREA CURSOS INSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

 

Jefferson dos 

Santos Brito 

 

 

 

 

 

Administrador 

Normalização de Trabalhos 

Acadêmicos  

Biblioteca 

Universitária/UFC 

Elaboração de Projetos e 

Execução de Convênios 

ENAP 

Sistema Eletrônico de 

Informação-SEI!USAR 

ENAP 

Introdução a Gestão de Processos ENAP 

Gestão de Riscos no Setor Público ENAP 

Logística de Suprimentos-Lei nº 

8.666/93, Pregão 

ENAP 

 

 

Maria de Fátima 

Carvalho de 

Castro 

 

 

Bibliotecário- 

Documentalista 

Bibliotecas Universitárias: 

instrumentos e indicadores do 

MEC/INEP 

Projeto Informação 

Audiovisual 

Curso de formação de Mediadores 

de Leitura 

Fundação Demócrito 

Rocha 

Ética e Administração Pública Senado Federal 

EAD em Gestão da Informação 

Digital 

SNBP 

Rafael Fernandes 

Teixeira 

Assistente em 

Administração 

Básico em orçamento público ENAP 

 

 

 

 

Eulydienne 

Andressa Silva 

Alves 

 

 

 

 

 

Nutricionista 

Gerenciamento de Processo na 

Prática 

UFC 

Prevenção e Combate a Princípios 

de Incêndios e Primeiros 

Socorros 

UFC 

Obras Públicas e Licitações UFC 

Arquivologia Prime Cursos do 

Brasil  

Redação Oficial Prime Cursos do 

Brasil  
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ANEXO A  –  CURSOS DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO SERVIDOR 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM 2019 

(Continua) 

Jackson Leone 

Vicente Alves 

Assistente em 

Administração 

Curso Básico em Orçamento 

Público 

ENAP 

  Gerenciamento de Processos na 

Prática: otimizando recursos com 

Ferramentas de Baixo Custo 

UFC 

Gestão de Documentos Físicos e 

Digitais na UFC: aspectos teóricos 

e práticos 

UFC 

Landson Victor 

Gomes de 

Almeida 

Técnico de 

Laboratório 
Gerenciamento de Processos na 

Prática: otimizando recursos com 

Ferramentas de Baixo Custo 

UFC 

Prevenção e Combate a Princípios 

de Incêndios e Primeiros 

Socorros 

UFC 

Sistema Eletrônico de 

Informação-SEI!USAR 
ENAP 

Ética e Administração Pública ENAP 

Deyse de Sousa de 

Castro 
Assistente em 

Administração 
Gerenciamento de Processos na 

Prática: otimizando recursos com 

Ferramentas de Baixo Custo 

UFC 

Gestão de Documentos Físicos e 

Digitais na UFC: aspectos teóricos 

e práticos 

UFC 

Sistema Eletrônico de 

Informação-SEI!USAR 
ENAP 

Lucas Silveira da 

Silva 
 

Psicólogo Dialogando sobre a Lei Maria da 

Penha 
Instituto Legislativo 

Brasileiro 

Fonte: Dados obtidos com os  servidores 
 
 
 
 

 






