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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
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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, principalmente nas comunidades localizadas no interior do Estado do Ceará.
Município com uma área territorial de 2. 985, 152 km², e com uma população de
aproximadamente 75 074 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 25,1
habitantes por km² no território do município, 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 Descrição dos Cursos de Graduação ofertados

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 se manter
constantemente atualizados. Além disso, a finalidade deste curso é preparar profissionais para
construir, usando as técnicas da Ciência da Computação, sistemas de software corretos e
eficientes. Em 2020, o curso recebeu nota máxima na avaliação de reconhecimento realizada
pelo MEC, o que mostra o quanto o curso é qualificado em diferentes aspectos acadêmicos.
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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. 02/2019, 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, 2019).
Nessa conjuntura, o próximo curso a ser contemplado pelo Campus ainda em 2015 foi
o de Engenharia Ambiental que teve seu primeiro 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. Em 2020, como parte dos requisitos necessários para o reconhecimento, o referido
curso foi avaliado pelo Ministério da Educação, obtendo a nota 4 de um máximo de 5 no
relatório final, colocando o curso como um dos mais importantes da instituição.
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 e Sanitária. O objetivo a ser cumprido com essa forte fundamentação é
a criação, geração e desenvolvimento de novas 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
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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, sendo que em 2019 houve a mudança da nomenclatura do curso para Engenharia
Ambiental e Sanitária, 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.
Quadro 1 - Quanto a oferta de cursos de graduação do Campus, temos a seguinte estrutura:
CURSO

DURAÇÃO

TURNO

MODALIDADE/G
RAU

VAGAS

ALUNOS
ATIVOS

RESOLUÇÃO
DE CRIAÇÃO

CONCEITO
MEC

Ciência da
Computação

3.280ha

Tarde/N
oite

Presencial/
Bacharelado

50

149

CONSUNI/UF
C n.42/2013,

5

10
Engenharia
Ambiental e
Sanitária

3.776h/a

Integral

Presencial/
Bacharelado

50

138

CONSUNI/UF
C n. 14 /2014.

4

Engenharia
Civil

3.712 h/a

Integral

Presencial/
Bacharelado

50

206

CONSUNI/UF
C n. 15/2014

4

Engenharia de
Minas

3.936 h/a

Integral

Presencial/
Bacharelado

50

132

CONSUNI/UF
C n. 34/2014

*

Tarde/N
oite

Presencial/
Bacharelado

50

158

CONSUNI/UF
C n. 27/2014

4

TOTAL

TOTAL

250/
anual

785/
alunos

Sistemas de
Informação

3.236 h/a

* Curso ainda não avaliados pelo Ministério da Educação
Fonte: Dados obtidos na Secretaria Acadêmica em 06 de janeiro de 2021.

2 ESTRUTURA PESSOAL
Neste tópico será apresentado a composição pessoal do Campus de Crateús em 2020.
Servidores Docentes e Técnicos-Administrativos
Tabela 1- Composição pessoal do Campus em 2020
Docente
Efetivos

45

Substitutos contratados

5

Afastamento para Pós-Graduação

6

Exoneração

0

Redistribuição

0

Removido

0

Vacância

0
Técnico-Administrativo

Efetivos

31

11
Afastamento para Pós-Graduação

1

Exonerados

0

Redistribuídos

0

Vacância

2
Técnico Especializado em Libras

Total de contratados

2

Fonte: Secretaria Administrativa

Para uma melhor visualização da composição pessoal apresentado no ano de 2020 foi
elaborado um gráfico para explicitar essa estrutura pessoal.

Gráfico 1- Estrutura pessoal 2020

Em relação ao relatório do ano anterior temos uma nova conjuntura do quadro de
pessoal com a presença dos técnicos especializados em libras, um grande ganho para o
Campus que agora pode contar com esses profissionais para um ensino mais inclusivo,
suprindo assim uma demanda da comunidade acadêmica.
Quanto à titulação do corpo pessoal temos a seguinte configuração:
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Gráfico 2 - Titulação docente

Fonte: Secretaria Administrativa

Já na composição da titulação dos Técnicos administrativos têm-se o seguinte
cenário:
Gráfico 3- Titulação Técnicos Administrativos

Fonte: Secretaria Administrativa

Percebe-se que entre os técnicos administrativos, a titulação de graduação representa
o maior percentual entre os técnicos que integram o Campus de Crateús.
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3 CONTEXTO DE ATUAÇÃO NO ANO 2020

Este ano foi marcado por um novo contexto,

no início do ano o mundo foi

surpreendido pela pandemia de Covid-19 que se alastrou causando uma grande quantidade de
mortes e influenciando de sobremaneira nas atividades desenvolvidas no âmbito das
instituições de ensino pelo mundo.
Diante disso, foi necessário organizar-se , reinventar-se e buscar promover as
condições necessárias para que as atividades pudessem ser desempenhadas visando a saúde e
aprendizado da comunidade acadêmica, tarefa que se mostrou bastante complexa e exigiu e
ainda vem exigindo um grande esforço de todos. Diante disso, como poderá ser constatado
no decorrer das atividades apresentadas neste relatório, haverá novas ações que não foram
implementadas para que a comunidade acadêmica, principalmente para os discentes em
vulnerabilidade social pudessem dar continuidade em seus cursos durante a pandemia.
Vale salientar que as atividades apresentadas neste relatório têm como norteador o
Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022 da Universidade Federal do Ceará, que
institui os objetivos para o tripé do ensino superior que são, ensino, pesquisa e extensão.
Além disso, o documento ainda destaca ações para os eixos, pessoal, cultura artística e
lazer, gestão e infraestrutura.

4 EIXO ENSINO

Conforme o número de vagas anuais disponibilizadas para os cursos de graduação
atendidos pelo Campus de Crateús que corresponde a 250 vagas, em 2020 o número de
discentes que integram esta unidade acadêmica representa um total de 785 alunos ativos.
Houve a oferta de 250 vagas para o Campus em 2020 para ingresso por meio do
SISU, com 249 ingressos, devido a pandemia não foi lançado edital para novos ingressantes
por meio da admissão de graduados e por convênio. Ficando a estrutura de ingressantes da
seguinte forma:
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Gráfico 4- Ingressantes por curso em 2020

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação

Para detalhar melhor a estrutura dos discentes, o quadro retrata a realidade
apresentada pelo Campus em 2020.
Quanto ao que contempla o Plano de Desenvolvimento Institucional, temos o
seguinte:
Quadro 2- Total geral de ingressantes em 2020
Total de ingressantes pelo SISU

249

Total de ingressantes por Admissão de Graduados

0

Total de ingressantes por Convênio

0

Total de Concludentes

3

 Fonte: Pró-Reitoria de Graduação
Cabe destacar um panorama da evolução dos alunos ativos no Campus de fevereiro a
dezembro de 2020, conforme apresentado abaixo:
Quadro 3 - Evolução dos alunos ativos em 2020
Curso

02/2020

04/2020

06/2020

08/2020

10/2020

12/2020

Ciência da
Computação

114

153

151

151

151

149

Engenharia

114

146

143

141

141

138

15
Ambiental e
Sanitária
Engenharia
Civil

162

205

206

206

206

206

Engenharia de
Minas

95

135

135

130

130

131

Sistemas de
Informação

116

158

159

158

158

158

Fonte: Relatório do SIGAA

Além disso, é necessário apresentar alguns dados quando as demandas da comunidade
acadêmica no ano de 2020, a saber:
Quadro 4 - Demandas por curso
Demandas por
curso

Ciência da
Computação

Engenharia
Ambiental e
Sanitária

Engenharia
Civil

Engenharia
de Minas

Sistemas de
Informação

Desistências
definitivas

3

3

3

3

-

Trancamentos
totais

-

1

3

-

-

Fonte: Secretaria Acadêmica

Por ser um ano atípico devido a pandemia da Covid-19, vale salientar neste relatório
dados sobres as supressões de disciplinas solicitadas e efetivadas durante o ano, que
ocorreram conforme apresentadas no quadro seguinte:
Quadro 5 - Supressões em 2020
SUPRESSÕES DE DISCIPLINAS EM 2020
Supressões de disciplinas práticas

62

Supressões de disciplinas teóricas

418

Supressões de disciplinas teórico-práticas

164

TOTAL

644

 Fonte: Pró-Reitoria de Graduação
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Além disso, durante o período de pandemia da Covid-19, foram realizadas diversas
ações e eventos para minimizar seus impactos, conforme quadro seguir:
Quadro 6 - Ações e eventos realizados durante a pandemia de Covid-19
AÇÕES
Emergências climáticas e

Tipo

Total de inscritos

Mais informações

Palestra

45

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/59

Palestra

43

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/107

Palestra

52

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/107

Palestra

54

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/107

Palestra

39

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/107

Palestra

64

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/107

Minicurso

22

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/107

Minicurso

12

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/107

a disputa pelo futuro

Minas em casa:
Apresentação: O curso de
Engenharia de Minas

Minas em casa:
Apresentação: Discussão
do documentário

Minas em casa: Minerais e
Rochas no Estado do
Ceará
Minas em casa: Introdução
ao Geoprocessamento
Minas em casa: O estudo
da melhoria da resistência
à compressão uniaxial de
enchimento de mina tipo
Paste Fill da Mineração
Caraíba S/A
Minas em casa: Minicurso
de geoprocessamento
utilizando o software Qgis
Minas em casa: Minicurso
básico de aplicações de
AutoCAD Civil 3D na

17
mineração
Palestra

36

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/107

Palestra

89

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/107

Engenhocas de Quarta:
Cheguei chegando
bagunçando a coisa toda

Palestra

61

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/61

Fechamento de Mina

Palestra

44

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/63

Engenhocas de Quarta:
Avaliação de Risco
Ecológico da Utilização de
Agrotóxicos para Abelhas

Palestra

64

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/62

Bate-papo sobre Empresas
Jr. e Ligas Acadêmicas

Bate -Papo

32

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/68

Bate-Papo com
especialistas sobre
Resíduos Sólidos e
Doenças Infecciosas:
vulnerabilidade entre
trabalhadores do lixo

Palestra

46

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/64

A importância do
Consultor Ambiental:
Bate-papo com
consultores ambientais de
sucesso do Ceará.

Bate -Papo

55

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/64

A importância da
eficiência energética em
tempos de crise ambiental

Palestra

73

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/64

Os efeitos da COVID19

Palestra

24

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/64

Minas em casa: Dicas de
atuação na gestão e
monitoramento de
processos minerários no
Ceará
Minas em casa:
Gemologia x Mineralogia

18
na economia
Engenheira offshore: lugar
de mulher é, também, em
plataforma de petróleo

Palestra

79

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/64

Resíduos sólidos: aterro
sanitário, tratamento e
aproveitamento energético

Mesa Redonda

46

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/64

Sustentabilidade 4.0

Palestra

82

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/64

A problemática
habitacional e o
saneamento ambiental na
América Latina

Palestra

54

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/72

ISO 14001:2015 na
prática: Uma abordagem
dos principais processos a
serem implementados.

Palestra

55

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/72

Do Rio Poti ao Ganges,
estamos todos vulneráveis
à poluição hídrica.

Palestra

62

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/72

Análise conjuntural da
economia e a COVID19

Palestra

29

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/72

A COVID19 a partir da
educação ambiental

Palestra

57

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/72

Gestão de Recursos
Hídricos: desafios diante
da bacia dos Sertões de
Crateús

Palestra

84

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/72

Por dentro da fiscalização
ambiental do Estado do
Ceará

Palestra

38

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/72
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A importância do
mestrado na formação do
engenheiro

Palestra

52

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/73

Desafios do Engenheiro de
Minas e das empresas no
setor de Rochas
Ornamentais

Palestra

47

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/77

Palestra

92

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/69

Palestra

26

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/74

Palestra

59

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/76

Entrevista

47

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/78

Mini Curso

43

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/79

Curso

42

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/81

Visita

89

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/147

Palestra

40

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/142

Conexão Intercampi UFC
- Unificando o interior
pela luz da pesquisa:
Introdução aos Algoritmos
Probabilísticos
Inclusão tem a ver com
todos nós
Conexão Intercampi UFC
- Unificando o interior
pela luz da pesquisa:
SageMath e Python com
CPLEX

Entrevista com
especialista
Introdução à Libras

Princípios de Modelagem
e Animação 3D
Visita Técnica Virtual:
Central Dosadora de
Concreto da Empresa
Cimento Apodi
Sistemas Prediais de
combate à incêndio e

20
pânico
Quarta com elas - Gatech:
“Doutorado em
computação e seus
desafios"
Quarta com elas GATECH: "Mestrado em
Computação e os seus
desafios"
Saúde mental no contexto
universitário em tempos
de pandemia
PAIP-Computação/Crateú
s: Conversa sobre o
POS-COMP
As diferentes visões da
tecnologia
PAIP: Conhecendo os
projetos do Campus
A Importância da
Propriedade Intelectual
para Inovação
Vamos Conversar? Como
está o retorno às aulas?
Dúvidas, dificuldades,
sugestões. Você pergunta
a DAE responde.
Debate CinePsi: Saúde
Mental em tela II
Mesa redonda:
Empreendedorismo
Regional e

Bate - Papo

7

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/144

Bate - Papo

5

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/140

Bate - Papo

24

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/137

Bate - Papo

16

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/139

Palestra

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/134

Bate - Papo

31

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/136

Palestra

40

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/133

Bate - Papo

36

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/132

Debate

20

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/130

Mesa Redonda

37

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/131

21
Universitário/Desafio
Startup
Conversa com a Biblioteca

Bate -Papo

50

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/129

Roda de Conversa: De
Professor para Aluno

Bate - Papo

111

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/127

Bate papo: veterano para
novato de Ciência da
Computação

Bate - Papo

43

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/128

Seminário do grupo de
pesquisa GOHaN

Sémiário

25

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/24

Projeto CinePsi: Saúde
Mental em tela

Bate - Papo

20

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/121

Conversa com as
coordenações de TI

Bate - Papo

58

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/123

Roda de Conversa: De
Aluno para Aluno

Bate - Papo

131

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/119

Programação Dinâmica
com bitmask

Minicurso

18

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/118

Bate papo: terminei a
faculdade de TI, e aí?

Bate - Papo

139

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/115

Conversa sobre tecnologia
do concreto

Palestra

89

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/117

Mineração subterrânea:
experiências que vão além
do gênero.

Palestra

67

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/113

Sistemas prediais de água
não potável

Palestra

94

Sistemas prediais de
água não potável

Resíduos sólidos: aterro
sanitário, tratamento e
aproveitamento energético

Palestra

78

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/110

De aluno para aluno

Bate - Papo

131

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/111

Iniciação Científica - Uma
experiência que deu certo

Bate - Papo

83

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/104
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StartUFC - Como
Empreender na
Universidade

Palestra

15

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/108

Conexão Intercampi Programação Competitiva

Palestra

59

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/105

Seminário GESID

Seminário

71

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/100

Desmistificando as
aprovações: construindo
estratégias para o sucesso
no meio acadêmico

Palestra

96

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/98

Revisão de Física Básica

Curso

7

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/106

Transferência de
Conhecimento para
Classificação de Textos
em Português

Palestra

38

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/91

O olhar da Ciência em
Tempos de Pandemia

Palestra

86

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/99

StartUFC - Papo de
Mulher

Palestra

15

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/101

Produzindo textos técnicos
e científicos com LaTeX

Palestra

21

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/89

Conexão Intercampi UFC
- Unificando o interior
pela luz da pesquisa:
Introdução à Teoria da
Complexidade
Computacional

Palestra

69

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/83

Biotecnologia na
mineração

Palestra

52

http://crateus.ufc.br/
eventos/evento/90

Fonte: Sistema eventos

Observa-se que apesar de todas as dificuldades da Pandemia, o número de eventos
realizados no ano de 2020 foram bem superiores àqueles realizados em anos anteriores,
mostrando a importância de ter estratégias virtuais para potencializar diferentes processos
formativos.
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Destaca-se ainda no eixo ensino os eventos realizados antes das suspensão das
atividades presenciais. Considerando que essas ações são importantes para favorecer a
construção do conhecimento.
Quadro 7 - Eventos realizados antes da suspensão das atividades presenciais em 2020
Evento

Ministrante

Python e seu primeiro
projeto de Machine
Learning

Olavo Mendes

21

TCC com Latex: não é
feitiçaria, é tecnologia.

Agatha Martins

25

Desenvolvimento front-end
utilizando o framework
Angular

Elton Rodrigues

25

Climão com Flask

Ayrton Sousa

24

Workshop Rede Estruturada
e Camada Física

Dean Dias

21

O uso da metodologia
Scrum para apoio ao
desenvolvimento de
software

William Sousa e Jefferson
Macêdo

35

Introdução à Arte Digital
com Blender

Daniel Brito

21

A Importância da
Aprendizagem Cooperativa
no Ensino Superior

Antônio Jefferson Ferreira
de Macêdo e Francisca
Giniele do Nascimento
Pinho

13

Oficina Ferramentas de
Pesquisa Acadêmica

Biblioteca Universitária
(BCCR)

7

Fonte: Sistema Eventos

Total de inscritos
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4.1 Reformulações dos Cursos

Objetivo: Implementar nos cursos de graduação e de pós-graduação, vigentes e a serem
criados, currículos flexíveis para atender as necessidades de melhor articulação teoria e
prática, indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, inclusão, internacionalização(...)
Estratégia: Realizar ações para implementação de currículos flexíveis
Ações realizadas: Foi criada a Comissão de Graduação que tem por objetivo propor um
plano anual de ação para o ensino da graduação, deliberar sobre a criação e ajustes de
componentes curriculares, apreciar e acompanhar os projetos de graduação, propor políticas
educacionais visando à redução da evasão e represamento, analisar novas propostas de
projetos pedagógicos para cursos de graduação,etc.
A estrutura desta Comissão será composta da seguinte forma:
Tabela 2 - Comissão de Graduação do Campus de Crateús
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
Presidente: coordenador de programas acadêmicos
Gestor acadêmico
Um representante docente de cada colegiado de graduação
Um representante discente
Fonte: Ata de reunião do Campus

O intuito é agilizar as ações do Campus e promover as devidas adequações no ensino
da graduação. É válido destacar que em 2020 várias disciplinas tiveram sua estrutura de
ensino modificada de presencial para remota, principalmente aquelas atividades de cunho
teórico, necessidade causada pela pandemia.
Sobre as mudanças no Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) em 2020 houve alteração
no PPC de Engenharia de Minas, com a inclusão de ajustes em 20 de fevereiro de 2020,
conforme processo nº 23067.016210/2019-69, alterando a estrutura curricular das disciplinas
optativas do curso.
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4.2

Projetos Desenvolvidos no Contexto do Ensino

4.2.1 Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência

Além dos diferentes eventos realizados como medidas de enfrentamento da Covid-19,
outras ações foram realizadas dentro do âmbito do Programa de Acolhimento e Incentivo à
Permanência, cujo objetivo, estratégias, ações realizadas bem como os projetos executados
em 2020, são detalhados abaixo:
Objetivo: Aprimorar as condições de acolhimento, ambientação e permanência dos discentes,
fortalecendo o protagonismo estudantil, a fim de que possam concluir, com êxito, seu curso
de formação(...)
Estratégia: Realizar ações para o fortalecimento do protagonismo estudantil e alcance de
sucesso na graduação.
Ações realizadas: Ampliação do número de discentes contemplados com auxílios e bolsas
para possibilitar que consigam permanecer nos cursos e com bom aproveitamento nas
disciplinas.

Quadro 8 - Detalhamento das bolsas do Programa de Acolhimento e
Incentivo à Permanência
BOLSA DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E INCENTIVO À
PERMANÊNCIA
Coordenador

Projeto

Bolsas
remuneradas

Bolsas
voluntárias

Arnaldo
Barreto Vila
Nova

Ações para fortalecimento da
identidade do curso de Sistemas de
Informação no Campus de Crateús

1

0

Janaina Lopes
Leitinho

Desmistificando o ENADE:
Desenvolvendo ações de
conscientização e de importância
para sua vida profissional.

1

1

Lilian De
Oliveira
Carneiro

O uso de atividades
extracurriculares, não obrigatórias,
como alternativa para o aumento do
sentimento de pertencimento ao
espaço acadêmico e integração
discente

0

1
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Luana Viana
Costa E Silva

A importância do Projeto de Vida
para o fortalecimento de recém
ingressos em universidades: os casos
da Engenharia Ambiental da UFC
Campus Crateús

1

1

Luisa Gardenia
Alves Tome
Farias

Diagnóstico estatístico, estratégias
de controle e monitoramento da
evasão nos cursos de graduação da
UFC Campus Crateús.

1

1

Tatiane Lima
Batista

Abordagem prática dos sistemas
hidráulicos prediais no ensino de
engenharia como ferramenta de
promoção da conservação da água
na universidade

2

1

Thayres De
Sousa Andrade

Minervas da engenharia: apoio e
promoção das mulheres nos Cursos
de Graduação em Engenharia da
UFC, Campus de Crateús

0

1

Rennan
Ferreira Dantas

Ciência da Computação: ingressei, e
agora?

1

0

Sandro Vagner
De Lima

Acompanhamento da evolução
Acadêmica dos estudantes:
Buscando resposta para definição de
estratégias pedagógicas efetivas para
o Campus da UFC em Crateús

3

3

Tiany Guedes
Cota

O Papel da Ambientação e do
Acompanhamento do
Desenvolvimento Acadêmico na
formação dos Estudantes de
Engenharia de Minas

1

0

Fonte: Prograd UFC

PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
No quadro a seguir apresenta-se os projetos e suas bolsas remuneradas e voluntárias
considerando o contexto do Programa de Iniciação à Docência (PID).
Quadro 9 - Detalhamento das bolsas do Programa de Iniciação à Docência
BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
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Coordenador(a)

Projeto

Bolsa
remunerada

Bolsa
voluntária

Antonio Francisco
Gomes Furtado

Monitoria em Física para as
Engenharias: Uma Ferramenta de
Auxílio, uma Experiência de
sucesso na Iniciação à Docência em
Física na UFC- Crateús.

1

0

Arnaldo Barreto Vila
Nova

Monitoria em Fundamentos de
Programação para Computação e
Engenharias

0

1

Bruno De Castro
Honorato Silva

Monitoria em Fundamentos de
Banco de Dados e Programação
Funcional

0

1

Francisco Anderson
De Almada

Atividades Práticas na disciplina de
Sistemas Operacionais e Sistemas
Distribuídos

1

0

Francisco Diones
Oliveira Silva

Mineralogia, petrologia e análise
macroscópica de estruturas de
rochas do município de Crateús.

1

0

Heloina Nogueira Da Estudo e caracterização dos sistemas
Costa
e materiais utilizados na construção
civil na cidade de Crateús-Ce

1

0

Janaina Lopes
Leitinho

Uma Abordagem Interdisciplinar
sobre química analítica aplicada a
engenharia como Estratégia para o
ensino da Qualidade da Água

0

1

Kennedy Da Silva
Ramos

Apoio acadêmico em Processamento
Mineral II e III

0

1

Laise Lima De
Carvalho Sousa

Monitoria de Cálculo Fundamental

1

1

Lilian De Oliveira
Carneiro

Monitoria para a Disciplina de
Álgebra Linear

1

1

Lisieux Marie
Marinho Dos Santos

Práticas de apoio ao ensino da
Programação Orientada a Objetos e
das Estruturas de Dados Avançadas

1

0

Luisa Gardenia
Alves Tome Farias

Monitoria orientada das disciplinas
de Química Geral e Química
Experimental: uma possibilidade

1

0
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para melhoria do desempenho
acadêmico dos alunos de engenharia
do Campus Crateús
Luis Felipe Candido

Acompanhamento didático e
inserção do bim na disciplina de
projeto e construção de edifícios I e
II

1

1

Luiz Alberto Do
Carmo Viana

Monitoria aplicada às disciplinas de
Estruturas de Dados e Projeto e
Análise de Algoritmos

1

0

Marcio De Melo
Freire

A Iniciação à Docência como uma
ferramenta para auxiliar na
aprendizagem das disciplinas de
Eletromagnestismo e Física
Ondulatória e de partículas

0

1

Marciel Barros
Pereira

A Probabilidade e Estatística como
ferramenta na introdução à Ciência
dos Dados

1

1

Rennan Ferreira
Dantas

Introdução à Docência em
Computação: Linguagens Formais e
Autômatos e Lógica para
Computação

1

0

Renato Furtado De
Mesquita

Introdução à Docência em Circuitos
Digitais e Arquitetura de
Computadores.

0

1

Sandro Vagner De
Lima

Desmistificando fenômenos de
transporte por meio da aplicação de
metodologias ativas nas monitorias
de mecânica dos fluidos e de
termodinâmica e transferência de
calor.

1

0

Simone De Oliveira
Santos

Metodologias Ativas de
Aprendizagem em Desenvolvimento
de Software

1

0

Tiany Guedes Cota

Iniciação à docência em disciplinas
da área de Processamento Mineral

1

0

Fonte: Prograd UFC
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4.3 Laboratórios
4.3.1

Laboratório de Geologia
Devido a situação de pandemia vivenciada neste ano, o funcionamento dos

laboratórios foi afetado e seu uso só foi possível após seguir as recomendações do protocolo
de segurança contra a covid-19. Diante disso, o laboratório de geologia foi utilizado durante o
período de 13 de outubro a 06 de novembro de 2020, para realização das aulas práticas das
disciplinas de Petrografia, Mineralogia e Caracterização dos Minerais. Todas as aulas tiveram
o máximo de 15 alunos durante as aulas práticas respeitando o protocolo de segurança contra
a Covid-19. Durante as aulas foram utilizados os EPIS individuais, como também o álcool em
gel para higienização das mãos dos alunos, das bancadas, e objetos.
O funcionamento do laboratório de geologia se deu da seguinte forma em 2020:
Quadro 10 - Funcionamento do laboratório de geologia 2020
Período

Horário

Disciplina

Professor

Total de
alunos

13 a 30 de
outubro

(08:00 às 10:00)
(10:00 às 12:00)

Petrografia

Francisco Diones
Oliveira Silva

19

13 a 30 de
outubro,

(13:00 às 15:00)
(15:00 às 17:00)

Mineralogia

Débora Nogueira

34

02 a 04 de
novembro,

(08:00 às 10:00)
(10:00 às 12:00)

Mineralogia

Débora Nogueira

34

02 a 06 de
novembro,

(13:00 às 15:00)
(15:00 às 17:00)

Mineralogia Tiany Cota.

20

Fonte: Responsável pelo laboratório

Com isso, as aulas no laboratório contribuíram para a compreensão dos princípios da
petrografia das rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, como também a realização das
descrições petrográficas e petrogenéticas com auxílio de lupa, riscador e ímã. Além de
favorecer a compreensão e aplicação dos conhecimentos sobre composição química, estrutura
cristalina, propriedades dos minerais, importância, usos e aplicações dos principais tipos de
minerais, bem como reconhecer suas características e realizar práticas de Caracterização dos
Minerais, tais como, amostragem, picnometria, análise granulométrica, grau de liberação e
análise mineralógica dos minerais.
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4.3.2

Laboratório Interdisciplinar de Microbiologia, Saneamento, Qualidade da água
e Química
Localizado no Bloco Acadêmico- térreo, é neste laboratório onde acontecem as aulas

práticas das disciplinas listadas posteriormente. 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, os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI’s e EPC’s) e
os equipamentos a serem utilizados durante os experimentos.
Vale destacar que neste ano, também utilizaram o laboratório para o desenvolvimento
de pesquisas para Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), orientandos das Profas. Thayres,
Janaina e Luisa.
No quadro a seguir estão detalhadas 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 2020.
Quadro 11- Listagem das disciplinas, da quantidade de turmas, dos professores responsáveis,
dos cursos atendidos e do semestre que fizeram uso do laboratório no ano de 2020.
Disciplina

Quantidade
de turma

Professor(a)

Cursos
atendidos

Qualidade da
Água e
Controle da
Poluição

7

Janaina Lopes
Leitinho

Engenharia
Ambiental e
Sanitária

2020.1

14

Química
Analítica

3

Janaina Lopes
Leitinho/Luisa
Gardênia Alves

Engenharia
Ambiental e
Sanitária

2020.2

15

Química
Experimental

8

Janaina Lopes
Leitinho/Luisa
Gardênia Alves

Engenharias
Ambiental e
Sanitária,
Engenharia
Civil
e Engenharia
de Minas

2020.2

40

Fonte: Responsável pelo laboratório

Semestre

Total de
alunos
matriculados
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4.3.3

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, porém devido às
peculiaridades deste ano, referente o Covid-19, foram ministradas somente aulas práticas de
uma disciplina, seguindo o quadro abaixo do ambiente:
Quadro 12 - Uso do laboratório em 2020
Disciplina
Experimental

Quantidade
de Turmas

Professor

Cursos
Relacionados

Conteúdo

Semestre

2

Antônio
Francisco
Gomes

Engenharias
Ambiental e
Sanitária
Civil e de
Minas.

Instrumentos de
medidas.
Mecânica. Estática
dos fluidos.
Acústica. Calor.

2020.1

Fonte: Responsável pelo laboratório

É importante destacar que 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.

4.3.4

Laboratórios de Informática
O Campus dispõe de quatro laboratórios de informática, todos eles com capacidade

para 25 alunos. Dentre esses, três deles podem ter seu uso agendado pelo sistema “agende” e
o quarto tem seu uso viabilizado através de solicitação via e-mail a DTIC. Desse modo, 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 demandem o uso dos laboratórios de informática.
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Este ano, com a pandemia da Covid-19, as atividades nos laboratórios de informática
foram as seguintes:
Tabela 3- Uso dos laboratórios de informática em 2020
Laboratório

Curso

Disciplina

I, II e III

Engenharia Ambiental e
Sanitária, Engenharia
Civil e Engenharia de
Minas

Desenho para Engenharia

IV

Reservado para estudo

Total de alunos
41

620

Fonte: Responsável pelos laboratórios
Considerando o contexto da pandemia e o protocolo de retorno às atividades
presenciais, destaca-se que os laboratórios de informática I, II e III só foram utilizados para a
disciplina de desenho para engenharia, conforme consta nos dados apresentados acima.
Quanto aos dados de uso do laboratório IV, são decorrentes do seu uso até a
paralisação das atividades presenciais, já que depois disso, não houve mais acesso ao
respectivo laboratório.

4.4 Oferta de Bolsas
4.4.1 Programa de Iniciação Acadêmica (PIA)
Em 2020 o Programa de Bolsas de Iniciação Acadêmica - BIA sofreu alteração em
sua estrutura e nomenclatura, passando a ser denominado por Programa de Iniciação
Acadêmica - PIA. Além disso, o programa passou a contar como três linhas de atuação, a
saber:
● Programa de acolhida ao recém ingresso
Que se destina a ações exclusivamente para estudantes matriculados no primeiro ano
de graduação.
● Programa UFC integra
Que concentra os projetos que integravam o antigo programa BIA, onde podem ser
submetidos projetos coordenados por servidores docentes e técnicos-administrativos que
possuem nível superior.
● Programa inter Pró-reitorias
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Se destina exclusivamente a estudantes a partir do segundo ano de graduação. Nessa
linha, poderão ser cadastrados projetos já aprovados em outras pró-reitorias, em programas
como PID, PAIP, PIBIC, projetos de extensão etc., que não foram contemplados com bolsas
ou necessite de mais bolsistas.
Diante dessas reestruturação do Programa foram destinadas ao Campus um total de 66
bolsas.
Quadro 13 - Bolsas UFC integra
PROGRAMA UFC INTEGRA
Responsável

Projeto

Nº de bolsas

Andreza Rafaela Morais
Pereira

Minerais e rochas do sertão

01

Antonio Francisco Gomes
Furtado Filho

Análise do desempenho de dispositivos de
cristal fotônico

01

Francisco Anderson De
Almada Gomes

Ensino de desenvolvimento web
02
Atividades de aprendizagem no núcleo de
práticas de desenvolvimento de sistemas

01

Heloína Nogueira da Costa

Otimização da logística do laboratório de
materiais e construção civil

02

Igor Claudino de França
Costa

Design de interface de usuário (ui) no
núcleo de prática de desenvolvimento de
sistemas

01

Janaina Lopes Leitinho

Gestão de resíduos laboratoriais das
instituições de ensino superior da cidade de
Crateús: um caminho rumo à
sustentabilidade

01

Universidade inclusiva: humanização do
ensino através do estudo da língua
brasileira de sinais – libras

01

Janine Brandao de Farias
Mesquita

Sistemas alternativos em saneamento rural
para regiões semiáridas

01

Keiva Maria Silva Gomes

Avaliação do desperdício de alimentos no
Restaurante Universitário do Campus de
Crateús da Universidade Federal do Ceará

02
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Kennedy da Silva Ramos

Mine Science

01

Me salva, mina!

01

Landson Victor Gomes de
Almeida

Automação para Todos

01

Lilian de Oliveira Carneiro

Célula de estudo cooperativo de
Matemática Básica como alternativa para a
redução do número de reprovações na
disciplina

01

Luana Viana Costa e Silva

UFC Letiva: Campus de Crateús da UFC,
referência em sustentabilidade

02

Catando dignidade: sustentabilidade na
destinação final do óleo vegetal usado

01

Lucas Silveira da Silva

CINE-PSI: Saúde mental em tela

01

Marciel Barros Pereira

GREEN - Grupo de Estudos em Robótica e
Automação

01

Apoio à comunicação digital do Campus de
Crateús

01

Rafael Chagas Silva

Lapidando Conhecimento

01

Raimunda Moreira da
Franca

Concepção dos docentes sobre a inclusão
de discentes portadores de necessidades
especiais

01

Levantamento florístico do Campus UFC
Cratéus-Ce

01

Renato Furtado de Mesquita Projeto do Parque Tecnológico de Crateús SPARC

01

iParC - Incubadora de Startups

01

Célula de Estudos e Pesquisa em
Empreendedorismo Tecnológico e Startups

02

Liga de Empreendedorismo da UFC

01

Sandro Vagner de Lima

Efeitos de minerais e materiais de
engenharia na eficiência de
destiladores solares

01

Simone de Oliveira Santos

Gestão do mapeamento de processos e
acompanhamento das ações do PDI no

01
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Campus de Crateús
Tamylle Kellen Arruda
Prestes

Ações de apoio e acompanhamento discente
pela divisão de apoio educacional

01

Thayres de Sousa Andrade

Poti de Memórias: resgate histórico-cultural
das comunidades atingidas pela Barragem
de Fronteiras

01

Avaliação dos efeitos tóxicos do inseticida
cipermetrina utilizando bioensaios com
Allium cepa e Lactuca sativa

02

O uso de bioensaios com sementes para
avaliar a toxicidade de efluentes domésticos

01

Terça na Minas

01

Tiany Guedes Cota
TOTAL

39

Fonte: Coordenadoria de assistência estudantil

A seguir será detalhado a composição das bolsas do projeto UFC Pró-Reitoria no ano
de 2020 no Campus de Crateús.
Quadro 14 - Bolsas UFC Pró-Reitorias
PROJETOS UFC PRÓ-REITORIAS
Responsável

Projeto

Arnaldo Barreto Vila Nova

StartUFC - Incentivo ao
Empreendedorismo e Startups em Crateús

02

Incentivo à olimpíada brasileira de
informática em Crateús

01

Ações para fortalecimento da identidade do
curso de sistemas de informação no
Campus de Crateús

01

Uma abordagem interdisciplinar sobre
química analítica aplicada a engenharia
como estratégia para o ensino da qualidade
da água

01

Investigação de crimes contra o meio
ambiente: uma ferramenta pedagógica na
formação do engenheiro

02

Janaína Lopes Leitinho

Nº de bolsas

36
Desmistificando o ENADE:
Desenvolvendo ações de conscientização e
de importância para sua vida profissional.

01

Kennedy da Silva Kennedy
Ramos

Oficinas Imagenharia (Imaginação +
Engenharia)

02

Lilian de Oliveira Carneiro

O uso de atividades extracurriculares, não
obrigatórias, como alternativa para o
aumento do sentimento de pertencimento
ao espaço acadêmico e integração discente

02

Lisieux Marie Marinho dos
Santos Andrade

Garotas Tech dos Sertões de Crateús

02

Luana Viana Costa e Silva

A importância do Projeto de Vida para o
fortalecimento de recém ingressos em
universidades: os casos da Engenharia
Ambiental da UFC Campus Crateús.

01

UFC Letiva: multiplicadores da
sustentabilidade

02

Marciel Barros Pereira

A probabilidade e estatística como
ferramenta na introdução à ciência dos
dados

01

Marcio de Melo Freire

A Iniciação à Docência como uma
ferramenta para auxiliar na aprendizagem
das disciplinas de Eletromagnestismo e
Física Ondulatória e de Partículas

01

Renato Furtado de Mesquita

Introdução à docência em circuitos digitais
e arquitetura de computadores.

01

Liga-Liga de Empreendedorismo

01

Análise de rochas e minerais do Sertões de
Crateús como possíveis alternativas para a
construção de destiladores solares mais
eficientes

02

Desmistificando fenômenos de transporte
por meio da aplicação de metodologias
ativas nas monitorias de mecânica dos
fluidos e de termodinâmica e transferência
de calor

01

Acompanhamento da evolução acadêmica
dos estudantes: Buscando resposta para

01

Sandro Vagner de Lima
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definição de estratégias pedagógicas
efetivas para o Campus da UFC em Crateús
Tiany Guedes Cota

Por dentro da mineração

TOTAL

01
26

Fonte: Coordenadoria de assistência estudantil

Com o intuito de favorecer as estratégias de ensino aprendizagem e possibilitar que
os alunos possam aprender os conteúdos ministrados, destaca-se os projetos desenvolvidos no
Campus em 2020.
Quadro 15 - Projetos de Ensino do Campus em 2020
PROJETOS DE ENSINO
Coordenador

Projeto

Allysson Allex de Paula Araújo

Metodologias Ativas de Aprendizagem em
Desenvolvimento de Software

Janaina Lopes Leitinho

Desmistificando o ENADE: Desenvolvendo
ações de conscientização e de importância
para sua vida profissional.

Fonte: Questionário aplicado

5 EIXO PESQUISA

A missão da universidade está para além de formar estudiosos e/ou cientistas, mas
também tem como premissa a formação pessoal da comunidade acadêmica. Desse modo,
deve atuar para promover o crescimento pessoal e profissional.
Diante disso, a pesquisa tem um papel primordial, sendo portanto um dos tripés da
universidade. Nesse sentido, cabe à universidade possibilitar os meios para o
desenvolvimento da comunidade acadêmica. Destaca-se a concessão de bolsas como um
desses instrumentos para isso, como por exemplo o 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
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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.
Com base no PDI no que se refere ao eixo pesquisa, foi estabelecido o seguinte
objetivo: consolidar a política de inovação científica e tecnológica articulando parcerias
com empresas, instituições de fomento, governo, e, sobretudo, com o parque tecnológico.
Assim, o PIBIC é uma forma de obter essas parcerias. Em 2020 o Campus foi contemplado
com as seguintes bolsas PIBIC:

Quadro 16 - Detalhamento das bolsas PIBIC em 2020
BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA- PIBIC
Coordenador(a)

Projeto

Janaina Lopes
Leitinho

Bolsa
remunerada

Bolsa
voluntária

Instituição
de fomento

Avaliação das propriedades 1
da argamassa com
substituição da água de
amassamento por água de
reuso para uso sustentável
em regiões semiáridas

0

UFC

Sandro Vagner De
Lima

Efeitos de Minerais e
Resíduos Sólidos na
Eficiência de Destiladores
Solares do tipo pirâmide

1

1

UFC

Luisa Gardenia
Alves Tome

Sio Sand Fillers vegetais:
1
uma proposta para a
sustentabilidade hídrica na
microrregião dos sertões de
Crateús

0

UFC

Antônio Francisco

Análise do Desempenho do 1

0

CNPq
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Gomes Furtado
Filho

Filtro Add/Drop de Cristal
Fotônico Projetado para
Operar na Faixa de
Frequência de
Sub-terahertz

Giannini Italino
Alves Vieira

Novos conceitos de
estabilidade no modelo de
grafos para resolução de
conflitos com
inconsciência iterativa e
aplicações nas engenharias

1

0

UFC

Thayres De Sousa
Andrade

Efeitos tóxicos de efluentes 1
tratados: avaliação
integrada utilizando
bioensaios com sementes

1

UFC

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação

O fomento à pesquisa científica é primordial para o desenvolvimento científico e
tecnológico. Com isso, apresenta-se alguns projetos desenvolvidos em 2020 no Campus de
Crateús.
Quadro 17 - Detalhamento dos projetos de pesquisa do Campus em 2020
PROJETOS DE PESQUISA
Coordenador(a)

Projeto

Pesquisador

Financiamento

Andre Meireles de
Andrade

Desenvolvimento de
Aplicações
Inteligentes para
Gestão da Saúde
Pública.

Lívio Antonio Melo
Freire/Igor Claudino
de França Costa

Instituto
Pró-Hemoce

Antonio Francisco
Gomes Furtado
Filho

Análise do
desempenho de
dispositivos de
cristal fotônico:
ressoadores,
isoladores e
circuladores ópticos
projetados para
operar na faixa de
frequência de

Bolsistas

FUNCAP
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sub-terahertz
Bruno de Castro
Honorato Silva

Desenvolvimento de
Algoritmos para o
Processamento de
Transações
Financeiras em
Larga Escala

Bolsistas

Redeinova
Tecnologia Ltda

Sandro Vagner de
Lima

Uso de sistemas
nanoestruturados e
minerais como
alternativa para a
construção de
destiladores solares
mais eficientes

Kennedy da Silva
Ramos/ Bolsistas

CNPq

Tiany Guedes Cota

Determinação da
condição de carga
zero de minerais
utilizando o método
de MularRoberts

Prof. Kennedy da
Silva Ramos
Andreza Rafaela
Morais Pereira

Sem financiamento

Andre Meireles de
Andrade

HCIA AI ATLAS
Training CE

Prof. Marciel Barros
Pereira (UFCCrateús), José
Gilvan Rodrigues
Maia (IUVI-UFC)

HUAWEI DO
BRASIL
TELECOMUNICA
ÇÕES LTDA
(HUAWEI)

Prof. Bruno
de Castro Honorato
Silva

Proposal of a
Reusable
Open Banking
Platform to Reduce
the Drop-out
and Financial
Exclusion Rates in
Cratéus

Bolsistas

Goldman Sachs
Group, Inc

HUAWEI Cloud AI
Dev CE

HUAWEI Cloud AI
Dev CE

Marciel Barros
Pereira,
Rossana Maria de
Castro Andrade,

HUAWEI DO
BRASIL
TELECOMUNICA
ÇÕES LTDA

Miguel Franklin de
Castro
Fonte: Atas de reunião do Conselho do Campus e agências de fomentos.
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É importante apresentar neste eixo os grupos de estudos e de pesquisa que foram
criados durante o ano de 2020 no Campus.
Quadro 18 - Grupo de estudos e pesquisa criados em 2020
Grupo

Coordenador(a)

Grupo de estudo em sistemas de informação
e inovação digital-GESID

Allysson Allex de Paula Araújo

Grupo de estudos em Docência no Ensino
Superior

Tatiane Lima Batista

Núcleo de Inovação na Construção da UFC
Crateús (NiC/UFC Crateús)

Luis Felipe Cândido

Grupo de Pesquisa e Estudo de Materiais
Heloína Nogueira Da Costa
-GPEM
Fonte: Atas de Reunião do Conselho do Campus.

Ainda no eixo pesquisa destaca-se as publicações científicas dos docentes e técnicos
administrativos. Considerando que é por meio destas que o conhecimento científico é
disseminado e promove as transformações sociais.
Quadro 19 - Publicação científica dos docentes do Campus em 2020
Publicação

A1

A2

B1

B2

B3

B4

B5

C/sem Não se
qualis aplica

TOTAL

Artigos completos
publicados em
periódicos
NACIONAIS
(Qualis Capes)

0

0

3

2

1

2

0

1

0

9

Artigos completos
publicados em
periódicos
INTERNACIONAIS
(Qualis Capes)

6

4

2

0

0

0

0

0

0

12

Trabalhos completos
publicados em anais
de eventos
técnico-científicos

0

0

0

0

0

4

0

0

2

6
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NACIONAIS (Qualis
Capes)
Trabalhos completos
publicados em anais
de eventos
técnico-científicos
INTERNACIONAIS
(Qualis Capes)

0

0

1

0

0

0

0

0

2

3

Comunicações em
Congressos
INTERNACIONAIS
(Apresentação na
Modalidade Oral ou
Poste/Banner;
Resumo
expandido/Resumo)
segundo
Classificação
Qualis com
estratificação

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Comunicações em
Congressos
NACIONAIS
(Apresentação na
Modalidade Oral ou
Poste/Banner;
Resumo
expandido/Resumo)
segundo
Classificação
Qualis com
estratificação

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

Livro publicado

0
0

Capítulo de Livro
publicado

4
TOTAL GERAL

4
45

Fonte: Questionário aplicado e Lattes

Os dados foram obtidos por meio da aplicação de questionários junto aos docentes e
também complementada pela consulta em seus respectivos currículos lattes.
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Quanto aos dados das publicações dos técnicos administrativos, foram seguidos o
mesmo parâmetro utilizado com os docentes para a obtenção de dados junto aos servidores
técnicos.
Quadro 20 - Produção científica dos servidores técnicos-administrativos em 2020
Publicação

A1

A2

B1

B2

B3

B4

B5

Resumo em anais dos
Encontros
Universitários

C/sem Não se
qualis aplica

TOTAL

1

Artigos completos
publicados em
periódicos
NACIONAIS
(Qualis Capes)

2

1

2

TOTAL

3

Fonte:Questionário aplicado e Lattes

Um fator primordial para o desenvolvimento da pesquisa científica é a disseminação
do conhecimento. Assim, as publicações científicas favorecem as transformações sociais por
meio da construção de novos conhecimentos.

6 EIXO EXTENSÃO
A extensão universitária 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 2020.

Quadro 21- Detalhamento das bolsas de extensão em 2020
BOLSAS DE EXTENSÃO 2020
Luisa Gardênia Alves Tomé
Farias

Análise da qualidade microbiológica e físico-química
da água de sistemas coletivos de abastecimento da
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cidade de Crateús.
Estudo das propriedades da fibra de coco e da casca do
Z. Joazeiro no tratamento de efluentes residenciais de
Crateús.
Observatório de Políticas Públicas - Sertões de Crateús

Rafael dos Santos da Silva

Jornadas Virtuais nos Sertões de Crateús: projeto de
formação de professores da Universidade Federal do
Ceará – Campus Crateús e Coordenadoria de
Aperfeiçoamento Pedagógico da Secretaria Estadual de
Educação do Ceará
Sustentabilidade e os novos caminhos de Crateús
Estudo de zonas de drenagem no solo: orientação e
indicação de pontos estratégicos para perfuração de
poços tubulares para captação de água subterrânea no
município de Crateús/CE

Arnaldo Barreto Vila Nova

START UFC - Incentivo ao empreendedorismo e
STARTUPS em Crateús

Luana Viana Costa e Silva

Grupo de Estudos e Práticas Interdisciplinares em
Agroecologia; Discutindo a barragem de Fronteiras
UFC LETIVA: Multiplicadores da Sustentabilidade

Janaina Lopes Leitinho

Investigações de crimes contra o meio ambiente: uma
ferramenta pedagógica na formação do engenheiro

Kennedy da Silva Ramos

Pedras bonitas do sertão
Oficinas Imagenharia (Imaginação + Engenharia)

Lisieux Marie Marinho dos
Santos Andrade

Garotas Tech dos Sertões de Crateús

Heloina Nogueira da Costa

Controle de qualidade do concreto para edificações de
pequeno porte
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Leandro Soares Moreira

PROHABITA: escritório de habitação social de
Crateús

Luis Felipe Cândido

Melhoria da Qualidade e Produtividade da Construção
Civil de Crateús, CE

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

Os projetos desenvolvidos revelam um contexto diversificado de atuação do Campus
e possibilita o desenvolvimento dos discentes e da comunidade em geral de Crateús, os
conhecimentos produzidos impactam no desenvolvimento social por meio desses projetos.
Nesse contexto, destaca-se também os estágios dos discentes que ocorrem tanto no âmbito
desta unidade acadêmica por meio do Núcleo de Prática de Desenvolvimento de Sistemas
(NPDS), como em instituições externas, conforme apresentadas a seguir:

6.1 Núcleo de Prática de Desenvolvimento de Sistema (NPDS)
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. Em 2020 o núcleo desenvolveu sete projetos, sendo um externo e seis demandas
internas.
O núcleo oferece todos os semestres vagas para estágio, onde os alunos podem
cumprir o estágio curricular obrigatório dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de
Informação. No ano de 2020 um total de 12 alunos cumpriram seus estágios no NPDS
atuando nos seguintes projetos:
Tabela 4- Projetos desenvolvidos no NPDS em 2020
Authentication
Sigep-Atividades complementares
Sigpe-Data
Sigpe-Evento
Sigpe-Plano de curso
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Sigpe-secretaria
UFCletiva
Fonte: Responsável pelo núcleo

Ainda sobre os estágios desenvolvidos pelos discentes durante o ano de 2020, temos
as parcerias com outras instituições que contribuem para que seja colocado em prática os
conhecimentos adquiridos na universidade. Diante disso, apresenta-se algumas dessas
instituições.
Quadro 22 - Estágios externos
Local do estágio

Total de estagiários

Arcompex Serviços de Engenharia de Minas

1

Prefeitura de Crateús

10

Prefeitura de Independência

1

Prefeitura de Maracanaú

1

Secretaria de meio ambiente de Crateús

1

PROHabita – Escritório de Tecnologia Social de Crateús.
UFC

1

TOTAL

15

Fonte: Obtidos por meio de questionário aplicado aos docentes

O estágio é fundamental para que o discente possa ter a sua primeira experiência
profissional e as instituições parceiras corroboram com o aprendizado deste futuro
profissional.

7 EIXO INFRAESTRUTURA E GESTÃO
Objetivo: Atender às demandas de infraestrutura, operação e manutenção da Universidade,
preservando a convivência adequada com o meio ambiente.
Ação: Aumentar o percentual de ações de práticas administrativas sustentáveis realizadas.
Para isso, em 2020 foram realizadas as seguintes ações no Campus de Crateús:
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Quadro 23 - Ação prática sustentável
AÇÃO REALIZADA
Plantio de mais de 120 mudas de diversas espécies de plantas no Campus
Reposição do estoque de mudas para novos plantios
Fonte: Divisão de Administração e Infraestrutura

Objetivo: Implementar infraestrutura adequada para a gestão de resíduos comuns e
recicláveis.
Ação: Aumentar o percentual de ações realizadas para gestão de resíduos comuns e
recicláveis.
Quadro 24 - Gestão de resíduos
AÇÃO REALIZADA
Foram distribuídas pelo Campus lixeiras para separação adequada do lixo produzido,
visando a coleta seletiva do mesmo.
Fonte: Divisão de Administração e Infraestrutura

Objetivo: Aprimorar os serviços de manutenção predial e de atividades gerais relacionados à
infraestrutura física da UFC, com foco na economicidade, na sustentabilidade e na
acessibilidade.
Ação: Realizar ações de manutenção predial que contribua para uma melhor infraestrutura do
Campus.
Quadro 25- Manutenção predial
AÇÕES REALIZADAS
Para melhorar a iluminação e segurança do Campus, foram instalados refletores na área
externa dos blocos didáticos
Sinalização de vagas destinadas a pessoas com deficiência no estacionamento do bloco
didático 01
Distribuição de móveis e equipamentos aos diversos setores do Campus, totalizando 725
bens no de 2020
Pintura de mais de 270 metros quadrados de forro no bloco didático 02
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Manutenção em mais de 85 metros quadrados de calçadas da área externa dos blocos
didáticos e administrativo
Fonte: Divisão de Infraestrutura e Administração

Considerando o enfrentamento da pandemia de Covid-19, foi necessário fazer
adequações na estrutura do Campus para preservação da saúde da comunidade acadêmica.
Nesse sentido, algumas ações foram realizadas conforme apresentadas a seguir:

Quadro 26 - Ações estruturais para minimizar os impactos da covid-19
AÇÕES REALIZADAS
No intuito de atender as necessidades dos alunos no acompanhamento das atividades
remotas, foi executado adaptações para a implantação de 02 laboratórios de Informática,
cada um com capacidade para 16 alunos
Foram fornecidos 56 litros de álcool em gel em dispensers espalhados por todo o Campus.
Parte foi disponibilizado pela UFC INFRA e outra parte foi produzida pelos servidores do
Laboratório de Química
Foram distribuídos 02 termômetros a laser para serem utilizados na medição da
temperatura da comunidade acadêmica e um aparelho de desinfecção por ultravioleta.
Para que fosse respeitado o distanciamento social, todos os bancos e espaços coletivos
foram sinalizados, além de todas as salas de aulas, laboratórios e setores administrativos e
acadêmicos
Foram realizados 191 testes para detecção da Covid-19 na comunidade acadêmica
Fonte: Divisão de Infraestrutura e Administração

8 DELINEAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS
8.1 Divisão de Apoio Educacional (DAE)
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.
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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 afetivas que impactam a trajetória acadêmica do estudante.
Também oferece assistência nutricional aos indivíduos sadios e enfermos, através de
atendimento com uma nutricionista.
8.1.1 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 afetivas que impactam a trajetória acadêmica do estudante. Também
oferta assistência nutricional aos indivíduos sadios e enfermos, através de atendimento com
uma nutricionista.
O serviço de acompanhamento e obtenção de indicadores de desempenho dos
discentes que recebem auxílios de vulnerabilidade socioeconômica do Programa Auxílio
Moradia (PAM) e do Programa de Iniciação Acadêmica (PIA), articulação das ações do
Programa de Acolhida ao Recém Ingresso, acompanhamento do Programa de Iniciação à
Docência (PID) e a catalogação dos programas e projetos existentes no Campus (PID, PAIP,
PET) são desenvolvidas pela Técnica em Assuntos Educacionais.
8.1.2 Serviço de Psicologia
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
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do profissional de psicologia. Apoio em questões relacionadas ao processo de
ensino-aprendizagem, relações interpessoais, etc.
Quadro 27 - Serviço de Psicologia em 2020
ESTATÍSTICAS 2020
Classificação
por gênero

N° de
atendimentos
realizados
registrados no
Sistema de
Agendamentos
(AGENDE)

123

Feminino

63

Masculino

60

Ciência da
Computação

17

Engenharia
Ambiental

28

Engenharia
Civil

23

Engenharia de
Minas

37

Sistemas de
Informação

18

Classificação
por curso

N° de ausências dos acadêmicos

56

Fonte: Divisão de Apoio Educacional

8.1.3 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 28 - Acompanhamentos de nutrição em 2020
ESTATÍSTICAS 2020
Classificação
por gênero

Feminino

47

Masculino

36

Ciência da
Computação

06
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N° de
atendimentos
realizados
registrados no
Sistema de
Agendamentos
(AGENDE)

Engenharia
Ambiental

17

Engenharia
Civil

19

Engenharia de
Minas

27

Sistemas de
Informação

11

Servidor

03

83
Classificação
por curso

N° de ausências dos acadêmicos

19

N° de atendimentos cancelados

5

Fonte: Sistema Agende

Percebe-se que houve uma procura considerável pelo serviço durante o período de
pandemia.

8.1.4 Serviço de acompanhamentos discentes: Técnica em Assuntos Educacionais
O serviço de acompanhamento discente é realizado pela Técnica em Assuntos
Educacionais que objetiva, precipuamente, planejar, organizar e direcionar ações que
contribuam no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, a assistência pedagógica aos
estudantes do campus, por meio desse serviço, promove um acompanhamento próximo e
regular, a fim de auxiliar o estudante a obter um aprendizado mais eficiente e maior
desempenho acadêmico.
Quadro 29 - Acompanhamentos realizadas pela Técnica em Assuntos Educacionais
ESTATÍSTICAS 2020
Classificação
por gênero

N° de acompanhamento
do rendimento acadêmico
dos discentes que recebem
auxílio moradia

86

Classificação

Feminino

24

Masculino

62

Ciência da
Computação

17

Engenharia
Ambiental

19

Engenharia Civil

23

52
por curso

N° de acompanhamentos
do rendimento acadêmico
dos discentes que recebem
auxílio moradia com
rendimento insatisfatório

Classificação
por gênero
26

Classificação
por curso

Classificação
por gênero
N° de acompanhamentos
do rendimento acadêmico
dos discentes com bolsa
do Programa de Iniciação
Acadêmica (PIA)
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Classificação
por curso

Classificação
por gênero
N° de acompanhamentos
dos discentes com bolsa
do Programa de Iniciação
Acadêmica (PIA)
vinculados ao Programa
de Acolhida ao Recém
Ingresso (semestre

18

Classificação
por curso

Engenharia de
Minas

13

Sistemas de
Informação

14

Feminino

07

Masculino

19

Ciência da
Computação

08

Engenharia
Ambiental

05

Engenharia Civil

06

Engenharia de
Minas

03

Sistemas de
Informação

04

Feminino

33

Masculino

44

Ciência da
Computação

13

Engenharia
Ambiental

20

Engenharia Civil

16

Engenharia de
Minas

16

Sistemas de
Informação

12

Feminino

08

Masculino

10

Ciência da
Computação

02

Engenharia
Ambiental

01
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2020.1)

Classificação
por gênero
N° de acompanhamentos
do Programa de Iniciação
à Docência (PID)

Catalogação dos
Programas e Projetos
existentes no Campus
(PID, PAIP e PET)

18
Classificação
por curso

Engenharia Civil

03

Engenharia de
Minas

04

Sistemas de
Informação

08

Feminino

05

Masculino

13

Ciência da
Computação

06

Engenharia
Ambiental

02

Engenharia Civil

04

Engenharia de
Minas

04

Sistemas de
Informação

02

Programa de Iniciação à Docência (PID)

18

Programa de Acolhimento e Incentivo à
Permanência (PAIP)

09

Bolsistas
13

Classificação
dos bolsistas
por curso

Ciência da
Computação

01

Engenharia
Ambiental

04

Engenharia Civil

05

Engenharia de
Minas

02

Sistemas de
Informação

01

Programa de Educação Tutorial (PET)

Bolsistas
06

Classificação
dos Bolsistas

01

Engenharia de
Minas

01

Engenharia
Ambiental

03
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por curso

Engenharia Civil

02

Fonte: Divisão de Apoio Educacional

8.1.5 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 e 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 calendário 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.
Quadro 30 - Ações desenvolvidas pela DAE

Mês

Data

Atividade

Público-Alvo

Fevereiro

18 a 21

Semana Pedagógica

Docentes do Campus

Fevereiro

20

Palestra: Entrei na
Universidade e agora?
(Participação na Semana de
Integração e Ambientação)

Discentes ingressantes na
Universidade

Março

11/03

Papo de Homem: vamos
conversar sobre
masculinidades?

Homens que fazem parte da
comunidade acadêmica do
Campus

Março

12 e 13

Lugar de Mulher é onde ela
Comunidade acadêmica do
quiser inclusive na Engenharia Campus de Crateús
e na Tecnologia
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Abril

16

Saúde Mental na Quarentena:
cuidando de mim dos meus e
de todos

Comunidade acadêmica do
Campus de Crateús

Abril

17

Saúde Mental na Quarentena:
manejo de estresse em tempos
de Covid 19

Comunidade acadêmica do
Campus de Crateús

Abril

28

Inclusão tem a ver com todos
nós

Turma do primeiro
semestre do curso de
Engenharia Ambiental

Maio

Todas às
terças e
quintas de
maio

Curso de Introdução à
LIBRAS (Carga horária: 20
horas)

Comunidade Acadêmica do
Campus de Crateús

Maio

29

Ansiedade e Isolamento
Social

Discentes que fazem parte
do Projeto de Vida do
curso de Engenharia
Ambiental

Julho

06/07

Roda de Conversa: de Aluno
para Aluno

Alunos Ingressantes

Julho

29/7

Roda de Conversa: de
Professor para Aluno

Alunos Ingressantes

Agosto

12/08

Bate papo: Vamos Conversar? Alunos Ingressantes e
Como está o retorno às aulas? Veteranos
Dúvidas, dificuldades,
sugestões. Você pergunta a
DAE responde.

Setembro

04/09

Roda de Conversa: PAIP –
Conhecendo os Projetos do
Campus

Alunos Ingressantes e
Veteranos

56
Setembro

07 a 11/09

As diferentes Visões das
Tecnologias

Alunos dos Cursos de
Ciências da Computação e
Sistemas de Informação

Outubro

26 a 30/10

Semana do Servidor

Servidores do Campus

Fonte: Divisão de Apoio Educacional

8.1.6 Acessibilidade e Inclusão
O Campus conta com dois Agentes de Acessibilidade, que representam a Secretaria
de Acessibilidade nas Unidades Acadêmicas.
No ano de 2020 foram identificados os estudantes com deficiência ingressantes no
Campus e suas necessidades pedagógicas, estruturais e condições de acessibilidade para que
seja garantido seu direito à educação. Para isso, foram efetivadas pela divisão algumas ações
como:
Quadro 31 - Ações para acessibilidade e inclusão
AÇÕES
Palestra de formação docente com o tema da Acessibilidade na Semana Pedagógica
Instalação de softwares acessíveis nos Laboratórios de Informática
Comunicação com a Prefeitura do Campus sobre as adaptações necessárias na
estrutura física para permitir o acesso do aluno com deficiência física.
Oferta de Palestra com o tema “Acessibilidade é dever de todos nós” para os
estudantes de forma a engajá-los nas ações de acessibilidade e na superação de
possíveis barreiras atitudinais.
Oferta de curso de 20 horas de Introdução à LIBRAS para docentes e discentes do
Campus, preferencialmente aqueles que têm disciplinas com estudantes surdos.
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Comunicação com a Divisão de Tradução e Interpretação de LIBRAS (DIVITILS)
para garantir a participação de intérpretes de LIBRAS em todas as aulas com
estudantes surdos.
Criação do Serviço de Inclusão de Legenda e Janela de LIBRAS para mídia
disponibilizada para alunos surdos e ensurdecidos.
Pesquisa com os alunos com deficiência do Campus em parceria com a Secretaria
de Acessibilidade para levantamento de necessidades e acompanhamento das
condições de acessibilidade atuais
Fonte: Divisão de Apoio Educacional

8.1.7 Tradução e Interpretação de Libras
A DAE conta com três Técnicos Especializados em Língua de Sinais, responsáveis
pela interpretação das aulas em LIBRAS para os estudantes surdos e ensurdecidos.
Quadro 32 - Atividades realizadas Técnicos Especializados em Libras
Atividade

Quantidade

Interpretação de aulas síncronas

160

Inserção de Legenda de LIBRAS em vídeo aulas

94

Interpretação de eventos do Campus

5

Fonte: Divisão de Apoio Educacional
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8.2 Secretaria Acadêmica
Localizada no Bloco Administrativo do Campus, a secretaria atende as demandas dos
discentes e docentes e atua no atendimento ao aluno presencialmente, através do email, do
whatsapp institucional do setor e pela ferramenta Fala, Estudante!. No atendimento ao
professor através do email e através do whatsapp dos servidores. No acompanhamento do
processo de matrícula curricular e institucional dos alunos e
veteranos (etapas: regular, ajuste, ajuste em tempo real, irrestrita). Além do acompanhamento
do processo de matrícula dos novatos por meio do - SISU

O setor também é responsável pela orientação, encaminhamento e acompanhamento
dos processos de:
● Desistência Definitiva de Curso
● Trancamento Total
● Segunda Chamada
● Declaração de vínculo
● Aproveitamento de Estudos
● Quebra de Pré-Requisitos

Além disso foram realizados pela secretaria orientação, apoio e encaminhamento de
documentações relativas a:
● Estágio Supervisionado
● Alunos participantes de Bolsas e Programas Acadêmicos (PID, PAIP, PIBIC)
● Termo de Compromisso e Apresentação de TCC
● Expedição de Diploma dos concludentes
Esses procedimentos foram realizados pelos seguintes canais de atendimentos
descritos no quadro a seguir:
Quadro 33- Procedimentos solicitados
Procedimentos

Email

Fala
estudante!

Site do
Campus

WhatsApp
Institucional

Desistências definitivas

12

-

-

-

Trancamentos totais

4

-

-

-
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Segunda chamada

-

-

2

-

Declarações de vínculos

1

-

4

-

Aproveitamentos de
disciplinas

1

-

2

-

Solicitação de quebra de
pré-requisitos

14

-

-

-

Estágio Supervisionado
(Documentação dos
discentes e Convênio)

21

-

-

-

Atividades complementares

1

-

-

-

Solicitação e expedição de
diploma de distinção
acadêmica

2

-

-

-

Encaminhamento de
dúvidas, sugestões e
reclamações às
coordenações

-

7

-

4

Fonte: Relatório interno da Secretaria Acadêmica

Diante do contexto vivenciado em 2020 torna-se ainda mais necessário colocar
diversos canais de atendimento a comunidade acadêmica, considerando que o atendimento
presencial na secretaria não seria viável.

8. 3 Divisão de Apoio à Gestão (DAG)
A divisão tem por finalidade Assistência estudantil e compras de itens de TI,
prestando auxílio à gestão. Durante o ano foram realizadas as seguintes ações:
Quadro 34 - Ações realizadas pela divisão
Ações
Jornada de Iniciação Acadêmica

Total de participantes
64 participantes

Live explicando o edital nº 08/2020 de Média 25 participantes
inclusão digital
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Live explicando o edital nº 11/2020 de Média 50 participantes
inclusão digital
Fonte: Responsável pela divisão

Vale salientar que as lives realizadas ficam disponíveis em meio digital para que
aqueles alunos possam assistir posteriormente.

8.3.1 Auxílios e Bolsas
Auxílio creche
Por meio da chamada nº 01/2020, que ocorreu em meados de agosto, o Campus foi
contemplado com esse auxílio, passando a ter uma discente beneficiária entre os meses de
setembro a dezembro.
Auxílio emergencial
Através do edital unificado nº 05/2020, 21 alunos foram deferidos no mês de abril,
com a alocação de parte desses alunos em outras bolsas, as folhas de pagamento dos meses de
maio e junho ficaram com 15 alunos, cada. Em meados de julho, uma aluna foi beneficiária,
via demanda espontânea. Com a chamada nº 01/2020, que ocorreu no segundo semestre, em
setembro, 16 alunos receberam o benefício, enquanto que, em outubro, foram 17
beneficiados, por conta da entrada de uma aluna por demanda espontânea. Desse modo, a
folha de pagamento do mês de novembro foi composta por 31 alunos, destes, 14 alunos foram
deferidos via demanda espontânea.
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Gráfico 5 - Auxílio Emergencial 2020

Fonte: Assistência estudantil

Conforme observado no gráfico, durante esses sete meses foram um total de
116 auxílios.
Auxílio moradia
Mediante o edital unificado nº 05/2020, houve o acréscimo de 15 vagas, sendo
deferidos 16 alunos, por conta de uma vacância que ocorreu pouco antes do processo
seletivo unificado. Por conseguinte, os meses de janeiro a março foram compostos por
70 alunos, cada, enquanto que abril a julho ficaram com 86 beneficiários, agosto e
setembro com 87 discentes, em função de uma aluna ter retornado do intercâmbio em
agosto, e outubro a dezembro com 86 acadêmicos, por conta da vacância de um
beneficiário fruto do término da graduação deste.
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Gráfico 6 - Auxílio moradia 2020

Fonte: Assistência estudantil

No decorrer do ano de 2020 houve um acréscimo no número de discentes
beneficiados com esse auxílio.

Bolsa de Iniciação Acadêmica
Por intermédio do edital unificado nº 05/2020, foram ofertadas 66 vagas para a
Bolsa de Iniciação Acadêmica, a qual trouxe uma novidade: a duração do benefício
foi estendida por até 10 meses e não 9, como ocorria até o ano anterior. No entanto,
no mês de abril a folha de pagamento foi composta por apenas 64 alunos, uma vez
que 2
deferidos optaram por permanecer em bolsas de mérito, que foram distribuídas
durante o ano da seguinte forma:

63

Gráfico 7 - Bolsas de iniciação acadêmica 2020

Fonte: Assistência estudantil

Isenção no Restaurante Universitário (RU)
Com o incremento de 69 deferidos na isenção do Restaurante Universitário, o
benefício ficou assim distribuído, durante o ano de 2020:
Quadro 35 -Beneficiários em 2020
Meses

Total de beneficiários

Janeiro a Março

63 alunos

Abril e Maio

125 alunos

Junho

115 alunos

Julho a Dezembro

114 alunos

Fonte: Assistência estudantil

Apesar do Restaurante Universitário se encontrar fechado por conta da pandemia
desde meados de março, os alunos ora beneficiados pela isenção permaneceram sob nosso
controle uma vez que passaram no processo seletivo unificado no primeiro semestre deste
ano.
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Gráfico 8 - Isenções do RU 2020

Fonte: Assistência estudantil

Emergencial Alimentação
A fim de garantir a alimentação de estudantes de cursos presenciais da graduação em
situação de vulnerabilidade socioeconômica no período de suspensão das atividades do
Restaurante Universitário em todos os campi da UFC, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
(PRAE) tornou público o edital nº 07/2020, referente ao Auxílio Alimentação Emergencial.
Em vista disso, o Campus de Crateús foi beneficiado com 20 vagas, contudo, houve um
incremento de 22 vagas, totalizando assim 42 beneficiados, os quais receberam um valor
médio de R$ 563,57 mensais.
Gráfico 9 - Auxílio Emergencial alimentação 2020

65
Fonte: Assistência estudantil

Inclusão digital - Chips (1º edital)
Com o intuito de garantir o acesso contínuo de estudantes de cursos presenciais de
graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica aos conteúdos acadêmicos que
serão disponibilizados remotamente, visando à conclusão do semestre letivo 2020.1 e,
provavelmente, o início do semestre letivo 2020.2, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
(PRAE) tornou público o edital nº 08/2020, com o fornecimento de 180 chips com plano
mensal de dados móveis (3G/4G) de 20GB ; destes, 89 alunos foram deferidos, no entanto,
houve 8 desistências, conforme consta no gráfico a seguir:
Gráfico 10 - Chips do edital n° 01

Fonte: Assistência estudantil

Inclusão digital - Chips (2º edital)
Ainda com a finalidade de garantir o acesso à internet de alunos com vulnerabilidade
socioeconômica e de preencher as vagas não preenchidas do edital nº 08/2020, a Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis (PRAE) publicou o edital nº 09/2020 com o fornecimento de 92 chips
com plano mensal de dados móveis (3G/4G) de 20GB. Com esse processo seletivo, 26 alunos
foram deferidos, sem nenhuma desistência. Com esses dois editais, houve a disponibilização
de 180 vagas e 107 beneficiados.
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Gráfico 11 - Total de alunos beneficiados nos dois editais de inclusão digital

Fonte: Assistência estudantil

Inclusão digital (Computadores/Tablets)
Ainda com o intuito de garantir o acesso contínuo de estudantes de cursos presenciais
da graduação, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis (PRAE) disponibilizou o edital nº 11/2020, o qual trata-se de um auxílio
financeiro, no valor de até R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), prestado ao discente, de
caráter pessoal e intransferível, destinado à aquisição de computador ou tablet que
contribuam para a inclusão digital e realização das atividades acadêmicas remotas, em razão
da pandemia de COVID-19. Inicialmente foram disponibilizadas 47 vagas, mas, logo em
seguida, houve o incremento de 36 vagas, totalizando assim 83 alunos deferidos com o
auxílio financeiro. A fim de contemplar ainda mais alunos, houve a disponibilização de 6
celulares provenientes de parte de um lote doado pela Receita Federal para a Universidade
Federal do Ceará.
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Gráfico 12 - Discentes contemplados no edital n° 11/2020

Fonte: Assistência estudantil
8.4 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 e
docentes e pessoal a serviço da UFC de empresas terceirizadas contratadas.
Nele, são ofertados dois tipos de refeições (almoço e jantar), de segunda a sexta-feira,
durante o período letivo, nos respectivos horários: 11h00min às 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 adoçado ou
sem açúcar.
A modalidade de gestão do RU, adotada por esta instituição, é de serviço terceirizado,
formalizado através de contrato ou ata de registro de preço, no qual a UFC cede seu espaço
para uma empresa especializada para que esta possa, após transporte da unidade de produção
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até o Campus, distribuir a refeição pronta. Neste caso, a universidade nomeia dois servidores
como gestores do contrato (um titular e um suplente).

Acesso ao Restaurante Universitário
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
estudante de R $1,10 e para os demais (servidores docentes e técnico-administrativos e
terceirizados) de R $7,00.
Importante destacar que os estudantes beneficiados pelo auxílio-moradia da UFC têm
gratuidade na refeição, com acesso na modalidade residente. Além disso, há a oferta da
isenção de pagamento da taxa do RU para estudantes, regularmente matriculados nos cursos
de graduação presencial da UFC, em situação de vulnerabilidade socioeconômica
comprovada.
Há ainda a modalidade autorizado, referindo-se a refeições gratuitas para os gestores
titular e suplente do contrato celebrado entre a universidade e a empresa terceirizada
especializada em fornecimento de refeições prontas. Esta modalidade, também, é utilizada em
situações excepcionais, caso haja falta de internet ou energia elétrica no Campus, com
controle de acesso pelo sistema RU offline e, posteriormente, lançamento manual na
categoria autorizado, no módulo de acesso do SIPAC.
Em 2020 o teste de aceitação do RU tornou-se automatizado. Para participar,
avaliando o prato proteico que consumiu, o comensal deve apertar no botão correspondente a
sua avaliação (ótimo, bom ou ruim). Esta novidade foi desenvolvida pelos servidores do
nosso Campus, Landson Victor, Harry Carvalho e Gabriel Lima.
Tendo em vista a situação de pandemia decorrente do Covid-19, entre os dias 17 de
março e 08 de abril de 2020, as refeições servidas no RU foram somente para alunos que se
encontravam em situação de vulnerabilidade e foram entregues em forma de quentinha, a
partir de 09 de abril, com divulgação do resultado do auxílio alimentação emergencial e
continuidade da pandemia, o Restaurante Universitário do Campus da UFC em Crateús
manteve suas atividades suspensas até o fim de dezembro. Dessa forma, nesse espaço de
tempo não houve fornecimento de refeições nem arrecadação de nenhum valor com venda de
tíquetes e recarga de cartão de acesso ao Restaurante Universitário.
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Indicadores Gerais
A utilização de indicadores como ferramenta na gestão objetiva a melhoria contínua,
sendo norteador nas tomadas de decisão, avaliação da satisfação e a qualidade do
produto/serviço, por meio da representação de características mensuráveis.
Assim, durante o ano letivo de 2020, foi registrado o consumo efetivo de 6.948 (seis
mil, novecentos e quarenta e oito) refeições no almoço e 4.037 (quatro mil e trinta e sete) no
jantar, totalizando 10.985 (dez mil, novecentos e oitenta e cinco) refeições consumidas,
lembrando que esse número corresponde, como citado anteriormente, ao registro de fevereiro,
março e abril que foram os meses de funcionamento do Restaurante Universitário.
Apresenta-se a seguir como se deu o consumo no Restaurante Universitário entre os
meses de fevereiro a abril de 2020.
Gráfico 13 - Quantidade de refeições efetivamente consumidas no RU da UFC Campus de Crateús, no ano letivo de 2020.

Fonte: Pesquisa direta

No gráfico acima, pode ser observado a distribuição da quantidade de refeições
consumidas entre fevereiro a abril de 2020, no mês de março o RU funcionou normalmente
até o dia 16, a partir do jantar do dia 17 começou a distribuição de quentinhas, e a suspensão
total das atividades a partir do dia 09 de abril.
Outro aspecto importante a ser observado é o perfil das categorias da comunidade
universitária que realizam as refeições no RU, conforme exposto no gráfico.
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Gráfico 14 - Distribuição percentual dos comensais por categoria universitária do RU da
UFC - Campus de Crateús, no ano letivo de 2020.

Fonte: Pesquisa direta

De acordo com o gráfico acima, pode ser constatado que a categoria estudante
representa a maioria dos usuários do RU, com participação de 71,9% do total. Quando
somados aos estudantes que recebem auxílio-moradia (residentes) e aos isentos, este valor
chega a quase 95,2%, ou seja, quase a totalidade dos comensais, o que reafirma a grande
importância desta prestação de serviço para este público.
Importante mencionar o número de estudantes contemplados com auxílio-moradia e a
isenção da taxa do RU no Campus. Até dezembro de 2020, 85 (oitenta e cinco) estudantes
recebiam o auxílio-moradia (categorizados como residentes) e 114 (cento e quatorze)
estudantes eram isentos da taxa do RU.
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.
Conforme o contrato n°24/2018, celebrado entre a UFC e a empresa terceirizada, o
custo unitário da refeição era de R$ 7,05 (sete reais e cinco centavos) até o início de junho de
2019 com posterior reajuste de 4,58%, passando para R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete
centavos), conforme disposição da cláusula sexta do contrato supracitado, o qual versa sobre
a correção anual efetuada através da aplicação do IPCA (Índice Geral de Preços ao
Consumidor Amplo), esse valor não foi alterado no ano de 2020.
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Deste modo, durante o ano letivo de 2020, o somatório das notas fiscais emitidas pela
empresa terceirizada, referente ao fornecimento de refeições prontas ao RU, foi de R$
80.959,45 (oitenta mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Na
figura abaixo, é possível visualizar o detalhamento mensal deste custo.
Gráfico 15 - 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
2020.

Fonte: pesquisa direta

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 2020, de dois 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.
É necessário, inicialmente, diferenciar tais nomenclaturas utilizadas no cotidiano da
avaliação do desperdício. As sobras referem-se aos alimentos que são produzidos e não
distribuídos (resíduos das cubas), enquanto que os restos são os alimentos distribuídos e não
consumidos (resíduo dos pratos). Através da soma das sobras e restos, obtêm-se o
desperdício.
Ressalta-se, ainda, que 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 entre o resto comestível descartado no coletor de resíduo (já subtraída a diferença de
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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.
A coleta destes dados, no RU do Campus de Crateús, foi realizada durante o período
com distribuição normal de refeições em 2020, nos dados a seguir, não foram acrescidas as
quentinhas, pois não era possível calcular restos e sobras, uma vez que os comensais
poderiam levá-las para casa se responsabilizando a consumir imediatamente. A consolidação
anual dos dados, de acordo com o quadro 1, aponta que foram produzidos 6.304kg de
alimentos, dos quais, aproximadamente, 1.175,9 kg foram desperdiçados (soma de sobras e
restos), o que equivale a 18,6% da produção. Tal desperdício seria o suficiente para alimentar
2.266 comensais do RU deste Campus, considerando a média per capita da refeição
distribuída de 0,519kg.
Quadro 36 - Avaliação da produção e do desperdício no RU da UFC - Campus de Crateús,
no ano letivo de 2020.
Produzido
(kg)

Distribuído
(kg)

Sobra
(kg)

% de
sobra
em
relação
ao
produzido

Resto
(kg)

% de resto
em relação
ao
distribuído

N° de
refeições
consumidas

Sobra
per
capita
(kg)

Resto per
capita
(kg)

Almoço

3934,2

3553,5

380,7

9,7

261,4

7,4

6804

0.06

0,04

Jantar

2369,8

1996

373,8

15,8

160

8,0

3889

0,10

0,04

Total

6304

5549,5

754,5

12,0

421,4

7,6

10693*

0,07

0,04

Per capita da refeição
distribuída (kg)

0,519

N° de comensais que
poderiam ser alimentados
com o peso das sobras

N° de comensais que poderiam ser
alimentados com o peso dos restos

1454

*Levando em consideração o período de fevereiro ao almoço de 17 de março
Fonte: Pesquisa direta

812
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De acordo com o quadro acima, verifica-se que sobraram 12% de toda a produção,
valor elevado, considerando que a literatura admite como aceitáveis percentuais de sobras de
até 3%. Importante mencionar que a meta estabelecida internamente para este índice era
abaixo de 10% . Este indicador é influenciado pelos 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 1, verifica-se que o percentual de resto em relação ao total
distribuído foi de 7,4% no almoço e 8,0% no jantar, com média de 7,6%. Considerando como
valor ideal de Índice de Resto taxas inferiores a 10% 2 , observam-se que as médias
encontram-se satisfatórias.
No gráfico a seguir é possível observar mais detalhadamente o monitoramento mensal
dos percentuais de sobra e resto.
Gráfico 16 - Monitoramento dos percentuais de sobra e de resto no RU da UFC - Campus de
Crateús, no ano letivo de 2020.

Fonte: Pesquisa direta

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, serve como subsídios para implantar
medidas de racionalização, redução de desperdícios e otimização da produtividade, visando
garantir a qualidade do serviço prestado.
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8.5 Biblioteca
Localizada no térreo do Bloco Didático I, a Biblioteca do Campus da UFC em
Crateús (BCCR), possui uma área física de 147,21m2 e faz parte do Sistema de Bibliotecas da
Universidade Federal do Ceará (UFC), atua dando suporte aos discentes dos cursos de
Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia Ambiental e Sanitária,
Engenharia Civil e Engenharia de Minas; docentes e técnicos administrativos no ensino,
pesquisa e extensão, através de seu acervo físico e virtual, como também, de seus produtos e
serviços destinados a toda comunidade acadêmica.
Apesar da pandemia, a BCCR realizou melhorias no ambiente de trabalho para os
servidores, com a ampliação da sala de Direção.
No início do mês de março, a BCCR recebeu duas comissões do MEC para avaliação
dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia Civil e obteve nota máxima(conceito 5)
para os dois cursos.
Aquisição de Obras
Desde o ano de 2018 a BCCR passa por um processo de aquisição de novos livros
para compor e ampliar seu acervo físico. A conclusão do processo se deu no final do ano.
Seguem os dados relativos às aquisições por compra/doação em 2020.
Quadro 37 - Aquisições em 2020
TÍTULOS

EXEMPLARES

VALOR

COMPRA

171

755

R$ 59.866,98

DOAÇÃO

11

19

R$ 455,62

TOTAL

182

774

R$60.322,60

Fonte: Sistema Pergamum

Na finalização do processo e atendendo a demandas dos discentes, a biblioteca
adquiriu mais de 100 exemplares das áreas de Literatura e Psicologia.
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Conversa com a Biblioteca
Com o intuito de esclarecer sobre a retomada das atividades presenciais, a biblioteca
realizou, em 31 de julho, uma live, intitulada “Conversa com a biblioteca”. Na ocasião foi
apresentado, de forma sucinta, os procedimentos para solicitação de empréstimo, devolução e
retirada de reserva. A live foi transmitida pelo Youtube, através do canal de Comunicação do
Campus e encontra-se disponível para consulta posterior.
Retomada das atividades presenciais
No mês de junho, seguindo as orientações da UFC infra, a BCCR, juntamente com a
prefeitura do Campus, elaborou um protocolo de retomada das atividades presenciais,
baseado nas recomendações do Ministério e secretarias de Saúde.
No dia 05 de agosto, a biblioteca retomou suas atividades presenciais(empréstimo,
devolução e retirada de reservas) por meio de agendamento prévio. Desde o início da
pandemia, as datas de devoluções vem sendo renovadas e as multas suspensas.
Durante o ano, a BCCR realizou 4020 empréstimos de livros e 100 empréstimos de
itens da Biblioteca das Coisas.
Serviço de Referência Especializado(SRE)
O Serviço de Referência Especializado tem por objetivo auxiliar o usuário para que
ele consiga realizar uma pesquisa, localizar material ou responder qualquer necessidade
informacional referente a produção e normalização de trabalhos acadêmicos, fornecendo
diretrizes e fontes de informação que auxiliem a sua produção científica.
Quadro 38 - Atendimentos do SRE em 2020
Atendimentos Realizados
Tipo
Auxílio para normalização de TCC

Quantidade

Meio de atendimento

1

Presencial

2

Google Meet

Orientação para elaboração de artigo
científico

1

Presencial

Orientação para elaboração de
Currículo Vitae

5

Google Meet

76
TOTAL

9

Fonte: Sistema Agende/Serviço de referência especializado

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 pós-graduação stricto sensu, lato
sensu e graduação), bem, como os documentos que são produzidos no âmbito da
Universidade Federal do Ceará.
Seguem os dados dos documentos incluídos em 2020.1, visto que o semestre 2020.2
ainda está em andamento.
Quadro 39 - Materiais adicionados ao repositório institucional em 2020
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL UFC - CRATEÚS
MATERIAIS INCLUÍDOS 2020

Categoria

Tipo

Quantidade

Discente

TCC

3

Total

3

Fonte: Repositório Institucional -UFC

Biblioteca das Coisas
Empréstimo de itens que visa atender a demandas específicas dos alunos do Campus,
através de materiais que auxilie em sala de aula, tais como: calculadora científica, tesoura,
escalímetro e etc., materiais estes, doados principalmente por servidores. O serviço foi
suspenso em março, com previsão de retorno somente quando as atividades forem retomadas
100% de forma presencial.
Cursos e Treinamentos
Diante da pandemia, a BCCR procurou adaptar-se a esta nova conjuntura e remodelou
o meio e forma de prestar seus serviços. Implantou novos conteúdos e serviços online e com
a ajuda de plataformas digitais continuou a cumprir a sua missão, manteve o contato com os
seus usuários e conquistou novos públicos, com isto, alterou e ampliou de forma significativa
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seu escopo de atuação através de cursos online, disponível também à comunidade externa. A
biblioteca ofertou 17 turmas de cursos, conforme o quadro a seguir:
Quadro 40 - Cursos e treinamentos realizados pela biblioteca durante a pandemia
CURSO

PERÍODO

INSCRITOS

Curriculum Vitae(turma 01)

24/03 a 28/03

232

Normalização de Trabalhos
Acadêmicos

30/03 a 02/04

248

Currículo Lattes (turmas 1 e 2)

13/04 a 17/04

198

Artigos Científicos (turma 1)

22/04 a 24/04

249

Artigos Científicos (turma 2)

27/04 a 30/04

249

Fichamentos, resumos e resenhas:
finalidades e definições (turmas 1 e
2)

04/05 a 08/05

494

Currículo Lattes (turmas 3 e 4)

18/05 a 29/05

494

Artigos Científicos (turmas 3 e 4)

08/06 a 22/06

494

Elaboração de Projeto de Pesquisa

15/07 a 21/07

59

Curriculum Vitae (turmas 2 e 3)

07/08 a 17/08

348

Artigos Científicos (turmas 5 e 6)

24/08 a 24/09

492
Total de inscritos: 3.757

Fonte: Plataforma Google Classroom

Núcleo de Acessibilidade
O Sistema de Bibliotecas da UFC está com uma nova estrutura, que consiste na
implantação de núcleos de atendimento às pessoas com deficiência nas bibliotecas da capital
e do interior do Estado, através dos seguintes serviços:
- Edição e digitalização de textos acadêmicos (livros e artigos científicos) em formato
acessível, conforme Lei 9.610/98 de Direitos Autorais e Tratado de Marraqueche,
solicitados através de formulários.
Quadro 41- Atendimento BCCR, núcleo de acessibilidade em 2020
NÚCLEO DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ATENDIMENTOS 2020
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Quant. de
pessoas
atendidas

Deficiência

Tipo de
material

Quantidade

1

Baixa visão

Livro

7

Total de atendimentos

1

Total de materiais

7

Fonte: Núcleo de Acessibilidade BCCR

Projeto Livros Livres
Entre os meses de fevereiro e março, 35 livros foram compartilhados e em
decorrência da pandemia o projeto teve suas atividades interrompidas a partir do mês de
março, com previsão de retorno somente quando as atividades forem retomadas 100% de
forma presencial.
2ª Semana do Livro e da Biblioteca
A 2ª Semana do Livro e da Biblioteca, realizada nos dias 29 e 30 de outubro, neste
ano, se deu de forma online, através da plataforma stream yard e transmitida pelo Youtube
nos canais: Comunicação UFC Crateús e Plurissaberes BCH UFC.
O evento contou com a participação da comunidade da UFC e comunidade externa
com a seguinte programação:
Quadro 42 - Evento realizado
Data

apresentação

ministrante

participantes

29/10

Plágio acadêmico

Me. Orestes Trevisol Neto

77

30/10

Currículo Lattes básico

Prof. Dr. João Arlindo dos
Santos Neto

90

Total de participantes:

167

Fonte: Direção da Biblioteca
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8.6 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. Tem como finalidade aumentar a
produtividade sanando as inconsistências nos processos que possam gerar falhas, com isso,
evitar atividades redundantes e esforços duplicados.

Atividades desenvolvidas
O quadro a seguir mostra o levantamento das principais atividades realizadas pela SA
no ano de 2020.
Quadro 43- Principais documentos da Unidade Crateús
Principais documentos

Total/2020

Ata de Reunião do Conselho

17

Declaração

624

Despacho

84

Ofício

335

Ofício Circular

3

Parecer

45

Portaria Diretor

24

Portaria Vice Diretor

5

Fonte: Secretaria Acadêmica

Quadro 44 - Principais processos da unidade Crateús
Principais processos

Total/2020

Infraestrutura: Requisição de Veículos

22

Pessoal: Afastamento para Estudo ou Missão no País por até 15 dias

10

80
Pessoal: Afastamento Parcial para Pós-Graduação (Stricto Sensu)

5

Pessoal: Afastamento Total para Pós-Graduação
(incluindo os processos de solicitação de Reservas)

19

Pessoal: Avaliação de Estágio Probatório Docente

17

Pessoal: Contratação de Professor Substituto

4

Pessoal: Designação de Função Comissionada

4

Pessoal: Designação sem Função Comissionada/Gratificada

22

Pessoal: Seleção Pública para Professor Substituto e Visitante

5

Pessoal: Solicitação de Servidor (TAE)

2

Pessoal: Solicitação de Diárias e Passagens no Brasil

11

Pessoal: Substituição de função comissionada / gratificada

21

Pessoal: Vacância – Posse em Cargo Inacumulável

2

Fonte: Secretaria Administrativa

Quadro 45 - Principais documentos da chefia
Principais documentos

Total

Despacho

21

Ofício

36

Ofício Circular

3

Portaria

4

Fonte: Secretaria Administrativa

Quadro 46 - Principais processos da chefia
Principais processos

Total

Administração Geral: Alteração/Aprovação de Resolução, Estatutos e
Regimentos

3

Pessoal: Contratação de Professor Substituto

8

Pessoal: Designação de Função Comissionada

2
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Pessoal: Seleção Pública para Professor Substituto e Visitante

2

Pessoal: Solicitação de Servidor (TAE)

1

Fonte: Secretaria Administrativa

Objetivo: Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, em
conformidade com os princípios da governança (planejamento, controle, liderança).
Ações realizadas: Otimização, atualização e divulgação dos procedimentos e normas
administrativas (check-list) para processos administrativos.
Objetivo: Aumentar a eficiência e segurança dos processos intermediários e finalísticos da
gestão.
Ações realizadas: Estabelecimento e divulgação dos fluxos de tramitação de processos e
metas de cumprimento de prazo para cada setor correspondente. Por meio desta ação o intuito
é identificar o processo e encaminhar para a Unidade responsável no prazo máximo de 48h e
processos que dependem de outros interessados para cumprir sua finalidade, concluir no
prazo máximo de 30 dias.

8.7 Divisão de Infraestrutura e Administração (DIA)
Foram atendidos, em 2020, pelo Almoxarifado Central, um total de R$ 8.204,36,
73,52% das requisições solicitadas, o gráfico abaixo apresenta os resultados dessas
requisições.
Gráfico 17 - Solicitações no almoxarifado 2020

Fonte: Dados obtidos no setor
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Entre os materiais mais solicitados, destacam-se os materiais de limpeza e
higienização (64,42%) e materiais de expediente (28,81%). Juntos representam 93,23% dos
materiais requisitados e entregues pelo Almoxarifado Central. No gráfico abaixo, é
demonstrado a representação de cada grupo de material.
Gráfico 18 - Materiais mais requisitados em 2020

 Fonte: Dados obtidos no setor
Do total de itens distribuídos pelo almoxarifado do Campus de Crateús, 29,64% foram
destinados para a Divisão de Infraestrutura e Administração (DIA) e 19,92% para a Divisão
de Apoio à Graduação (DIGRAD). Juntos as duas Divisões solicitaram aproximadamente
50% dos itens distribuídos pelo almoxarifado local. Cerca de 98% dos materiais requisitados
pela DIGRAD são itens de expediente e 72% dos materiais requisitados pela DIA são itens de
limpeza e higienização. Ressalta-se que no ano de 2020 foram requisitados 1.461 itens. No
gráfico a seguir, é demonstrado a distribuição de materiais pelos diversos setores do Campus
de Crateús.
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Gráfico 19 - Distribuição do material por setor em 2020

Fonte: Dados obtidos no setor

Foi determinado no ano de 2019 a meta de 95% de acuracidade no inventário anual do
almoxarifado do Campus de Crateús. No entanto, a acuracidade obtida no inventário de 2020
foi de 93%, como demonstra o gráfico abaixo.

Gráfico 20 - Acuracidade de estoques em 2020

Fonte: Dados obtidos no setor

O número de bens do Campus de Crateús aumentou em aproximadamente 28% no
ano de 2020, tendo em vista a incorporação de 725 bens permanentes ao patrimônio da UFC
e alocados ao Campus. Com isso, até o final do ano de 2020, o Campus tem 3309 bens, como
demonstra o gráfico abaixo.
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Gráfico 21- Evolução dos bens permanentes

Fonte: Dados obtidos no setor

Esses 3309 bens permanentes do Campus de Crateús apresentados no gráfico, estão
assim distribuídos:
Gráfico 22 - Distribuição dos bens por setor em 2020

Fonte: Dados obtidos no setor

Foram investidos no Campus de Crateús, através do contrato de manutenção predial,
um montante no valor de R$ 237.773,60, entre os meses de janeiro e outubro de 2020, como
demonstra o gráfico abaixo.
Gráfico 23 - Valores gastos com manutenção predial em 2020
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Fonte: Dados obtidos no setor

Foram consumidos, entre os meses de janeiro e outubro de 2020, 2001 m³ de água no
Campus de Crateús. O mês de setembro teve o maior consumo, 460 m³.
Gráfico 24 -Consumo de água em 2020

Fonte: Faturas da Cagece (2020)

Até o mês de outubro de 2020, foram gastos, no Campus de Crateús, R$80.220,93
com energia elétrica. O mês de março foi o mês com o maior consumo de energia. O gráfico
abaixo apresenta os dados do ano de 2020.
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Gráfico 25- Valores gastos com energia elétrica 2020

Fonte: Faturas enel (2020)

Percebe-se que conforme mostram os dados nos meses de maio e junho, o consumo
de energia foi o menor entre os meses do ano.

8.8 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. Diante disso, tem como 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.
A divisão registra o acompanhamento das suas atividades por meio de plataforma
online, com registros via e-mail institucional e o software online Trello com o intuito de
quantificar a realização de ações bem como permitir o planejamento de novas ações ao longo
do tempo. Ressalta-se que devido a urgência imediata de alguns serviços solicitados os
mesmos podem não serem contabilizados nesses registros.
Com isso, as demandas recebidas na divisão em 2020 estão dispostas no quadro a
seguir:
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Quadro 47 - Demandas e quantidades solicitadas a DTIC em 2020
Demanda

Quantidade

Solicitação de e-mail institucional

09

Solicitação de acesso a internet

04

Solicitação de abertura de portas para conexão a
internet

03

Solicitações relacionadas ao Sistema Agende

13

Divulgação de notícias

09

Publicações no site do Campus

10

Solicitações de ajustes em publicações

05

Solicitações referentes ao Sistema Eventos

17

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação

Além destas demandas mais recorrentes a divisão ainda atuou em 2020 para
solucionar algumas outras como:
Quadro 48- Algumas outras demandas da DTIC em 2020
Acesso ao SAP e SIAP
Acesso ao SEI
Recuperação e redefinição de senhas
Configuração de Sistemas
Solicitações de artes para divulgação
Instalação de computadores
Substituição de memória de computadores
Troca de cabos de dados
Remoção de computador
Configuração de impressoras
Instalações de roteadores
Limpeza e manutenção de computadores
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Relatórios do Sistema Eventos
Relatórios do Sistema Agende
Instalação de software
Criação de Sites
Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação

É importante salientar a atuação da divisão neste ano de 2020 quanto ao suporte a
comunidade acadêmica nas atividades remotas, auxiliando para que as atividades do Campus
fossem desenvolvidas em meio a pandemia da Covid-19.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste relatório apresenta-se as atividades realizadas no Campus da UFC em Crateús
no ano de 2020. Torna-se difícil fazer comparações com relatório do ano anterior devido a
peculiaridade vivenciada, no caso, a pandemia da Covid-19 que suscitou adequações e
reformulações para que as atividades do Campus pudessem ser desenvolvidas.
Entretanto, o que fica evidenciado, é que mesmo diante desta situação, o trabalho
continuou a ser desenvolvido, com o esforço mútuo para minimizar os efeitos da pandemia
visando a manutenção das atividades, mesmo que de forma remota e preservando a saúde de
toda a comunidade.
Encerra-se se o ano com a sensação de dever cumprido diante de tantas dificuldades
enfrentadas, mas as atividades contidas neste relatório provam que muito foi realizado
durante o ano de 2020.
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APÊNDICE A- TÍTULO DE ALGUMAS PUBLICAÇÕES DOS DOCENTES
A short survey on end-to-end simple question answering systems
CONQUEST: A Framework for Building Template-Based IQA Chatbots for Enterprise
Knowledge Graphs
Um Enfoque Incremental para Construção do Grafo de Conhecimento do SUS
A Framework for Metroidvania Games
Ontology-based Question Answering Systems over Knowledge Bases: A Survey
Variable fixing heuristics for solving multiple depot vehicle scheduling problem with
heterogeneous fleet and time windows
Quota Travelling Salesman Problem with Passengers, Incomplete Ride and Collection
Time Optimization by Ant-based Algorithms
Multi-Strategy MAX-MIN Ant System for Solving Quota Traveling Salesman Problem
with Passengers, Incomplete Ride and Collection Time
Spacelike hypersurfaces in conformally stationary spacetimes
Preserving Privacy in Mobile Health Systems Using Non-Interactive Zero-Knowledge
Proof and Blockchain
A maximum principle related to volume growth and applications
Interactive Unawareness in the Graph Model for Conflict Resolution
Berge Solution Concepts in the Graph Model for Conflict Resolution
Alternative Generalized Metarationalities for Multiple Decision-Maker Conflicts
Credible Opponent Maximinh Stability in the Graph Model for Conflict Resolutio
Modelagem hidrodinâmica e avaliação do decaimento do fósforo em um lago urbano
hipereutrófico
The influence of hydroclimatic conditions and water quality on evaporation rates of a
tropical lake
Modelagem da drenagem urbana e avaliação das cargas bacteriológicas na Vertente
Marítima de Fortaleza, Ceará
Evaporação em lagos e reservatórios
Saneamento rural sustentável: sistemas alternativos para o semiárido nordestino
Impacto da impermeabilização na hidrologia de uma bacia urbana
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Análise da influência da evaporação na disponibilidade hídrica de um reservatório tropical
Impacto da estratificação térmica nas taxas de evaporação de um reservatório raso
A tool to design rutting resistant asphalt mixes through aggregate gradation selection
A Deep Learning Model of Commonsense Knowledge for Augmenting Natural Language
Processing Tasks in Portuguese Language
Two dependency constrained spanning tree problems. International Transactions in
Operational Research
A Mercantilização do Ensino Superior Brasileiro: as contradições e os avanços possíveis
na realidade cearense
O perfil da mão de obra na indústria de construção civil em Juazeiro do Norte, Brasil.
Ações Iniciais do Projeto de Extensão Garotas Tech dos Sertões de Crateús para Captação
e Retenção de Meninas aos Cursos de TI da UFC-Crateús
Práticas de Lean Construction e o Combate ao COVID-19
Medição e gestão de desempenho em empresas construtoras
Evaluation of sustainable construction sites: a lean, green and well-being integrated
approach
Boas práticas de sustentabilidade em MPEs de construção do semiárido nordestino
Cidades inteligentes e sustentáveis: uma análise das pesquisas nacionais publicadas
internacionalmente
Análise da produtividade de mão de obra na construção civil: estudo em obras de pequeno
porte na cidade de Crateús-CE
Desempenho térmico de Habitações de Interesse Social: um estudo no semiárido
nordestino
Desafios para a adoção do BIM em um curso em implantação de engenharia civil: a
percepção de docentes e discentes
A perspectiva de docentes de uma universidade federal sobre a implantação do BIM na
graduação em engenharia civil
Fatores Críticos de Sucesso: a percepção dos gestores de MPE de construção no semiárido
nordestino
Melhoria da qualidade e produtividade da construção civil de Crateús, CE: inserindo a
universidade na comunidade com ações extensionistas
Combustion of pellets produced from the powders of coconut and cashew nut shells:
Chemical, thermal and emissions analyses
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GQM+PA: Um Framework baseado em Goal-Question-Metric Pesquisa-Ação para Ensino
de Medição de Software
O Organizar de Práticas Cooperativas no Contexto de um Ambiente de Estágio em
Desenvolvimento de Software
Uma Avaliação de Desempenho de Soluções Off-chain baseadas em Sistemas de
Armazenamento Distribuído
Multi-Strategy MAX-MIN Ant System for Solving Quota Traveling Salesman Problem
with Passengers, Incomplete Ride and Collection Time
Fonte: Aplicação de questionário e Lattes
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APÊNDICE B-CURSOS DE CAPACITAÇÃO REALIZADOS PELOS TÉCNICOS
Servidor Técnico

Curso

Andreza Rafaela Morais Pereira

Curso de tutores, UFC, 30h. Curso SEI, Escola
Nacional de Administração pública, 20 horas.
Curso SEI, Escola Nacional de Administração pública,
20h.

Antonio Airton da Silva Neto

eMAG Conteudista- Enap 20h. Melhores Práticas de
Administração de
Serviços na Nuvem de Governo Enap 30h.
Gestão da Informação e Documentação Conceitos Básicos em Gestão Documental Enap 20h.
Melhores Práticas de Administração de
Serviços na Nuvem de Governo Enap 30h.
Inteligência Relacional nas Profissões - Faculdade Unyleya
- 30h

Aline Pinho Menezes

Melhorando o Ambiente de Trabalho - A Ferramenta 5S DGP - Academia Nacional de Polícia -40 horas
Justiça e Diálogo Social - Fundação Demócrito Rocha - 140
horas

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO - Instituição:
Instituto Legislativo Brasileiro 20h.
Daysie de Sousa de Castro

Desenvolvimento de painéis interativos para gestão de
dados com power BI - Universidade Federal do Ceará DIFOP, 20h

Revista científica: qualificação para novos editores,
Pro-Reitoria de extensão da Universidade Estadual do
Rio Grande do Sul (UERGS) 90h
Mendeley: gerenciador de referências, via Google
Classroom, Biblioteca de Ciências Humanas da
Universidade Federal do Ceará, 30h.
Francisca Liliana Martins de Sousa

Formação de mediadores do patrimônio, Universidade
Aberta do Nordeste da Fundação Demócrito Rocha,
160h.
Currículo Lattes? Que bicho é esse? Pró-Reitoria de
extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do
Sul, 80h.
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Currículo Lattes: da elaboração à atualização do seu
perfil acadêmico, Cruzeiro do Sul, 40h.
Acessibilidade comunicacional- Universidade Federal
do Ceará, 24h.
Introdução ao Latex-Universidade Federal do Ceará,
20h.
Relações humanas no serviço público-Universidade
Federal do Ceará, 24h
Gerlândia Alves de Sousa

Curso de Formação de Tutores para Cursos a
Distância, Universidade Federal do Ceará - UFC, 30h.
Curso de Letramento Digital e Tecnologia
Educacional, Secretaria de Educação de Sobral e
Universidade Federal do Ceará (UFC), 180h.
Ética e Administração Pública (Interlegis/Instituto
Legislativo Brasileiro): 40h
Gestão Estratégica com Foco na Administração Pública
(Interlegis/Instituto Legislativo Brasileiro): 40h

Hilber José Moreira Cordeiro da Silva

Introdução ao Controle Interno (Interlegis/Instituto
Legislativo Brasileiro): 40h
Política Contemporânea (Interlegis/Instituto Legislativo
Brasileiro): 60h
Relações Internacionais: Teoria e História
(Interlegis/Instituto Legislativo Brasileiro): 60h
Acessibilidade Comunicacional (DIFOP/CODEC/UFC):
20h

Jackson Sousa Serra

Gestão de Bibliotecas Universitárias-DIFOP-UFC,
30h.
Empreendedorismo no Serviço Público - DIFOP-UFC

Jefferson dos Santos Brito

Preparação de gestores públicos - ENAP, 210 horas

Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAREscola Nacional de Administração Pública, 20h
Protocolos de manejo clínico do coronavírus
(Covid-19)- Ministério da Saúde
Keiva Maria Silva Gomes

Jejum Intermitente- IPGS Instituto de Pesquisa, Ensino
e Gestão em Saúde, 08h
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Saúde intestinal, intolerâncias alimentares e
FODMAPs - IPGS IPGS Instituto de Pesquisa, Ensino
e Gestão em Saúde, 80h
Relações Humanas no Serviço Público - Universidade
Federal do Ceará - DIFOP, 24h

Letramento Digital e Tecnologia Educacional Prefeitura de Sobral-CE - Secretaria Municipal de
Educação e Universidade Federal do Ceará, 180 h
Conceitos básicos de comunicação não-violenta para
as relações no ambiente de trabalho- Universidade
Federal do Ceará - DIFOP, 20h

Rafael Fernandes Teixeira

Curso: Gestão de Riscos no Setor Público. Instituição:
ENAP, 20h.
Desenvolvimento de painéis interativos para gestão de
dados com power BI - Universidade Federal do Ceará DIFOP, 20h

Currículo Lattes:que bicho é esse? (UERGS) 80h
Gestão de Bibliotecas universitária( DIFOP) 30h
Como encontrar Artigos Científicos na internet
(CLASSCURSOS) 20h
CURRÍCULO LATTES: da elaboração à atualização
do seu perfil acadêmico(Cruzeiro do Sul Virtual) 40h
Introdução à Design para redes sociais(BCH UFC) 15h
Maria de Fátima Carvalho de Castro

Mendeley: gerenciador de referências(BCH UFC) 30h
Promoção de Competências
Infocomunicacionais(UFRGS) 180h
PERFIL CAMPEÃO: Linkedin (Cruzeiro do Sul
Virtual) 40h
Resolução de conflitos no mercado de
trabalho(Cruzeiro do Sul Virtual) 20h
Atualização de Bibliotecários para receber comissões
do MEC(LEARNMORE cursos online)20h
Letramento Digital e Tecnologia Educacional,
Secretaria de Educação de Sobral e Universidade
Federal do Ceará (UFC), 180 horas.
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Tamylle Kellen Arruda Prestes

Curso de Formação dos Agentes de Acessibilidade Universidade Federal do Ceará, 20 horas

Fonte: Questionário aplicado aos técnicos administrativos

