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1 Andressa

2

COORDENAD
OR

Avaliação do Índice 
de Sobra Limpa e de 
Resto no Restaurante 

Universitário do 
Campus de Crateús 

da Universidade 
Federal do Ceará

O desperdício de alimentos em Unidade de Alimentação e Nutrição é um 
indicador de qualidade do serviço prestado. Destacam-se como principais 
indicadores de qualidade, o Índice de Sobra Limpa e o Índice de Resto. 
Através deles, é possível investigar os fatores que interferem no 
desperdício, com o intuito de corrigí-los, tais como: planejamento do 
cardápio, sazonalidade, técnicas de seleção, pré-preparo e preparo de 
alimentos e capacitação de manipuladores. Destaca-se, ainda, que tal 
monitoramento poderá auxiliar na minimização dos resíduos gerados e dos 
problemas ambientais. Deste modo, este projeto objetiva avaliar o 
percentual de resto e sobras limpas do Restaurante Universitário do 
campus de Crateús da Universidade Federal do Ceará. 

Realizar o registro do peso de cada preparação 
produzida, diariamente, durante todo período 
letivo de 2018; Registrar o peso das sobras 
limpas (alimentos que são preparados e não 
consumidos), diariamente; Realizar o registro 
do peso dos restos (alimentos servidos e não 
consumidos, ou seja, o que sobra nos pratos e 
nas bandejas); Alimentar as planilhas em excel 
para o cálculo do Índice de Sobra Limpa e 
Índice de Resto, diariamente. Auxiliar a 
nutricionista no planejamento e execução de 
campanhas de conscientização aos comensais e 
treinamentos aos manipuladores de alimentos 
para redução de desperdício. 

Arnaldo Barreto 
Vila Nova

Estudos Práticos de 
Modelagem 3D e 
Realidade Virtual

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de aplicações básicas 
de Realidade Virtual, servindo como base para trabalhos futuros 
relacionados. A proposta é utilizar somente softwares livres e gratuitos, 
demonstrando o potencial de acesso a essa tecnologia.

Os bolsistas passarão por um treinamento 
básico para criarem modelos e animações 
básicas 3D. Depois serão instruídos para 
desenvolverem aplicações básicas de Realidade 
Virtual, como animações clássicas de RV 
(montanha-russa, excursão espacial...) e 
visualizações interativas de cenários 3D. 
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André Meireles de 
Andrade

Suporte e Práticas 
Ágeis em projetos de 
Desenvolvimento de 

Software.

O Núcleo de Prática de Desenvolvimento de Sistemas é um setor que 
concede estágio para alunos dos cursos de Ciência da Computação e 
Sistemas de Informação que trabalham com o desenvolvimento de 
software utilizando processos ágeis. O bolsista BIA deve auxiliar nas 
atividades do Scrum Master, coletando e registrando dados importantes 
sobre as equipes, acompanhando o calendário dos projetos, documentando 
processos e ajudando na resolução de impedimentos e problemas de 
infraestrutura, contribuindo para o bom funcionamento do Núcleo 
enquanto adquiri conhecimento prático através da convivência dentro de 
projetos de software 

- Coletando e registrar dados importantes sobre 
as equipes - Acompanhar o calendário dos 
projetos - Documentar processos - Ajudar na 
resolução de impedimentos 

Filipe Fernandes 
dos S. B. De 

Matos

ProgramArte: Ensino 
de programação 

através do 
desenvolvimento de 

jogos.

Uma ação extensionista de ensino de programação nas escolas públicas em 
Crateús é uma excelente oportunidade de ajudar os alunos dessas 
instituições a melhorarem seu intelecto, sua capacidade de raciocínio 
lógico e a abrir um leque de oportunidades para eles em um mercado de 
trabalho em constante expansão. Além disso, cursos como esse, servem 
como divulgação e motivação para que os alunos do ensino fundamental 
procurem os cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação 
da Universidade Federal do Ceará campus    de    Crateús    para    
aprofundarem    seus    conhecimentos. 

 Os bolsistas deverão aprender os principais 
conceitos e recursos do Scratch. Caso 
necessário, os bolsistas deverão atualizar o 
material atual do curso (apostila e slides). No 
final dessa primeira fase, os alunos deverão 
elaborar um projeto de jogo educativo a ser 
trabalhado com os alunos das escolas públicas 
de Crateús que    receberão    o projeto  
extensionista  ProgramArte. Na segunda etapa 
do projeto, os bolsistas irão visitar algumas 
escolas de ensino fundamental de Crateús para 
convidar os alunos para participar do projeto. 
Nesse processo haverá rodas de conversa com 
os alunos e os professores das escolas de nível 
fundamental para que os bolsistas conheçam a 
realidade  das  escolas  e do  ensino. 
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6 Livros Livres

Filipe Fernandes 
dos S. B. De 

Matos

HelpDesk: Projeto de 
auxílio as atividades 
da DTI do Campus 

de Crateús;

Os bolsistas selecionados para este projeto irão adquirir bastante 
conhecimento técnico relacionado as várias áreas da Ciência da 
Computação como Redes de Computadores, Sistemas Operacionais e 
Desenvolvimento de Software. Tal conhecimento será obtido através da 
prática, que muitas vezes não é possível de ser obtido em sala de aula. 
Objetiva-se também que, com a aquisição desse conhecimento, os 
bolsistas possam ministrar cursos aos demais colegas universitários sobre 
suas experiências e expertises, além de auxiliá-los em eventuais problemas 
durante suas atividades acadêmicas. 

(1) instalação de softwares nas máquinas do 
campus (principalmente nos laboratórios de 
ensino de informática e biblioteca), (2) 
detecção de problemas e falhas nessas 
máquinas, (3) diagnóstico, (4) estudo sobre o 
problema, (5) pesquisa e identificação da 
melhor solução e, caso possível, (6) solução do 
problema. Os bolsistas também deverão 
exercer atividades realizadas a transmissão do 
conhecimento adquirido durante as atividades, 
através de minicursos, paletras e tutoriais. 

Felipe Ferreira da 
Silva

O projeto Livros Livres é atividade de compartilhamento de livros e 
incentivo à leitura promovida pela biblioteca. Consiste na disponibilização 
de um espaço para compartilhamento de livros, sem a necessidade de 
cadastro, empréstimo, data de devolução ou multas. O projeto tem como 
objetivo fortalecer o acervo para que se continue a disponibilizar a 
circulação de cada vez mais obras entre leitores. Entre os beneficiados 
com a iniciativa, estão a comunidade interna da UFC (estudantes, 
servidores, terceirizados e professores), e comunidade externa . 

Elaborar relatórios de recebimento e 
disponibilização dos livros; Realizar campanha 
para arrecadação dos livros; Desenvolver 
atividades culturais que busquem incentivar a 
leitura. 
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Felipe Ferreira da 
Silva

Clube de Xadrez da 
UFC

O projeto Clube de Xadrez da UFC visa propiciar a integração dos 
participantes e a troca de experiências, através de eventos como palestras, 
oficinas e torneios, bem como a construção de um ambiente de estudos e 
pesquisas interdisciplinares na Universidade com a perspectiva de 
melhorias na qualidade do aprendizado de disciplinas de matemática e 
suas tecnologia. Ainda, propõe atividades que contribua diretamente com 
ensino básico das escolas públicas e particulares, interagindo com a 
disciplina de Educação Física. É destinado à comunidade em geral. 
Estima-se que o projeto apresente melhorias no desempenho dos alunos 
das disciplinas de matemáticas e suas tecnologias, crie um ambiente 
integralizador com a comunidade e propicie uma oportunidade de lazer. 

Organização dos encontros semanais Oficina 
sobre a prática do xadrez Torneio Oficial de 
Xadrez Aprimoramento das técnicas do xadrez 
avançado Palestra sobre o aperfeiçoamento no 
xadrez e participação em torneios 

Felipe Ferreira da 
Silva

Mapeamento e 
Inclusão da produção 
cientifica da UFC no 

Repositório 
Institucional

O intuito desse projeto é a identificação, captação e inclusão da produção 
científica da UFC no RI, tendo em vista que a universidade tem um grande 
volume dessa produção que ainda não consta nesse sistema, tornando 
assim de fundamental importância para o sucesso desse projeto, a 
participação dos bolsistas, que serão devidamente treinados para auxiliar 
na realização das pesquisas, identificação e inclusão dessa produção no 
sistema, pois a pretensão também é que cada bolsista posso trabalhar com 
a produção da sua área e áreas correlatas, favorecendo assim seu 
aprendizado e percepção quanto às temáticas mais abordadas e os estudos 
que estão sendo realizados e até a evolução da sua área e áreas afins. 

Auxiliar na realização das pesquisas para 
mapear a produção acadêmica da UFC; 
Auxiliar na identificação do material mapeado, 
selecionando o que ainda não consta no RI e 
que está em livre acesso; Auxiliar no depósito 
da produção de livre acesso que foi 
selecionada, no RI; Elaborar relatório 
bimestralmente da produção incluída no RI, 
por área (comunidade e subcomunidade) e tipo 
de documento. 
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Francisco Yure S. 
do Nascimento

Matemática 
Fundamental

O projeto tem por objetivo auxiliar nas atividades do projeto de extensão 
Matemática Fundamental já em desenvolvimento no Campus de Crateús. 
Especificamente, o objetivo é ajudar alunos de ensino médio de escolas 
públicas que pretendam ingressar em cursos da área de exatas desta ou de 
outras instituições, bem como a estudantes de ensino superior que 
necessitem rever conceitos fundamentais de Matemática. 

Acompanhamento da frequência dos alunos, 
resolução de listas de exercícios e 
esclarecimento de dúvidas dos alunos. 

Ítalo Mendes da 
Silva Ribeiro

Desenvolvimento de 
Jogo para auxílio no 

aprendizado da 
Tabuada.

O jogo proposto no projeto visa facilitar o aprendizado da tabuada, para 
jogadores que conhecem ou não a tabuada. O aprendizado das operações 
da tabuada ocorrerá de maneira gradual e progressiva. Iniciando com 
aprendizado da tabuada de soma do número um, e acrescentando 
gradativamente as tabuadas de soma dos números de dois até dez. Após as 
tabuadas de soma, serão abordadas as tabuadas das operações de 
subtração, multiplicação e divisão. 

Aprendizado da game engine Unity, 
desenvolvimento de conteúdo para o jogo, 
testes do jogo e correção de problemas 
encontrados. 

Ítalo Mendes da 
Silva Ribeiro

Uso de Software de 
Avaliação para 

Auxílio ao Ensino de 
Programação

O projeto visa desenvolver uma plataforma Web onde o material teórico e 
exercícios práticos de disciplinas estariam disponíveis. Com a resolução 
das questões, os estudantes que usam o sistema ganhariam pontos, que 
serão trocados por itens cosméticos ou itens que auxiliassem na resolução 
dos exercícios. O projeto visa atender as necessidades por mais exercícios 
que aumentem a fixação do conteúdo e qualidade do ensino de 
programação, matemática e outras disciplinas, sem comprometer os 
questionamentos levantados pelo grande número de alunos, minimizando 
dificuldades nas disciplinas. 

Aprendizado de algumas tecnologias 
empregadas no desenvolvimento do sistema 
Web, testes do sistema Web e correção de 
problemas encontrados. 
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Ítalo Mendes da 
Silva Ribeiro

Controle de Estoque: 
Uma proposta de 

gerenciamento para o 
laboratório didático 

de Química.

Pretende-se desenvolver um software capaz de controlar a entrada e saída 
de reagentes e vidrarias, facilitando a organização e a estocagem, 
considerando as regras de incompatibilidade e periculosidade. Este projeto 
pretende ainda facilitar a comunicação entre aluno monitor, técnico 
laboratorial e professores envolvidos nas atividades práticas, uma vez que 
será implementado alertas de atividades via celular e e-mail. Estes alertas 
poderão ter cunho informativo quanto ao risco de manipulação, 
periculosidade dos reagentes e EPI’s necessários para a realização dos 
procedimentos ou poderão ter cunho experimental, indicando as 
quantidades de produtos usados na preparação de soluções e ações a serem 
tomadas quanto a coleta de resíduos tóxicos produzidos no laboratório. 

Aprendizado das tecnologias usadas no 
desenvolvimento do sistema Web, 
desenvolvimento do sistema Web, testes do 
sistema Web e correção de problemas 
encontrados. 

Janaína Lopes 
Leitinho

Investigação de 
Crimes Contra o 
Meio Ambiente: 
Uma Ferramenta 
Pedagógica na 
formação do 
engenheiro

As atividades a serem realizadas pelo projeto se dividem em duas partes: a 
primeira está relacionada com o estudo de casos de crimes ambientais, 
estudo do método investigativo e treinamento de análises laboratoriais 
continuado. A segunda etapa do projeto realizará o estudo de técnicas de 
escrita e elaboração de laudos técnicos criminais, estruturação, preparação 
e aplicação de minicursos sobre investigações de crimes ambientais. A 
parceria com o IFCE possibilitará ao aluno do Campus Crateús vivenciar 
técnicas de cromatografia para identificação de agrotóxicos, pesticidas e 
poluentes atmosféricos, Absorção Atômica para metais pesados e 
contaminantes do solo bem como analises de contaminantes 
microbiológicos. A parceria deste projeto com o NUTEC possibilitará o 
treinamento de análise de água. Para que as atividades exigidas sejam 
executadas com excelência o projeto necessita de dois bolsistas 
remunerados e dois bolsistas voluntários todos com carga/horaria de 12 
horas semanais. Isto porque se pretende formar duas linhas de pesquisa 
investigativas, uma especializada em analise de metais pesados e 
pesticidas, e outra em analise de contaminantes da água. Cada área terá 
dois bolsistas responsáveis, sendo um remunerado e outro voluntário. A 
dupla treinada deverá multiplicar o conhecimento adquirido tanto para os 
demais bolsistas do projeto como para os demais alunos interessados no 
assunto através de minicurso.

1. Referencia bibliográfica  2. Estudos de casos 
de crimes ambientais   3. Treinamento dos 
bolsistas -  4. Coleta de amostras . 5. Análise 
das amostras -l. 6. Laudos técnicos . 7. 
Prestação de serviço  8. Cursos . 9. Produção 
científica.
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Janaína Lopes 
Leitinho

Reúso de água na 
Construção Civil: 
Uma Alternativa 

Sustentável para a 
região do sertão de 

Crateús-CE

O objetivo deste projeto é desenvolver métodos viáveis para que a água 
coletada no canteiro de obras, após passar por processos físico-químicos 
previstos pela Norma 15900 (ABNT), possa ser usada sem maiores 
restrições na construção civil. As amostras de águas residuais terão seus 
parâmetros verificados de acordo com a legislação Brasileira. Os corpos 
de prova de concreto e argamassa produzidos com águas de reúso serão 
estudados quanto a suas propriedades químicas, físicas e mecânica. Este 
projeto pretende dar um passo rumo à preservação do meio ambiente, 
reduzindo os impactos ambientais da construção civil na cidade de 
Crateús. O uso de água residual nos canteiros de obra favorecerá ainda a 
redução com gastos de água potável, pressão sobre as forças cépticas e 
estações de tratamento, além de resolver problemas de baixa percolação do 
solo. 

1. Referencia bibliográfica  2. Estudos de casos 
de crimes ambientais   3. Treinamento dos 
bolsistas -  4. Coleta de amostras . 5. Análise 
das amostras -l. 6. Laudos técnicos . 7. 
Prestação de serviço  8. Cursos . 9. Produção 
científica.

Janaína Lopes 
Leitinho

Gestão de Resíduos 
Químicos para o 

laboratório de ensino 
de química dos 

cursos de engenharia 
da UFC- Campus 

Crateús: Um 
Caminho rumo a 
sustentabilidade.

O objetivo principal do projeto é construir um plano de gestão de resíduos 
laboratoriais bem como a conscientização da comunidade acadêmica as 
quais estão direto ou indiretamente ligados aos laboratórios com relação a 
responsabilidade ambiental. Para tanto o projeto promovendo um 
diagnóstico inicial dos poluentes gerados e inventário das substâncias 
químicas estocadas por laboratório. Estabelecer critérios de organização e 
sinalização para minimização dos riscos ambientais oferecidos pelo uso 
cotidiano dos compostos químicos tóxicos e mobiliza os técnicos, 
professores e alunos no compromisso de colaborar para a manutenção das 
alterações sugeridas. A implantação do plano de gestão laboratorial pode 
reduzir de forma significativa os insumos, a compra de novos reagentes e a 
redução dos riscos de acidentes. A geração de menor quantidade de 
resíduos pela diminuição da quantidade de reagentes é um resultado que 
contribui diretamente para redução do impacto ambiental causado pelas 
atividades experimentais de química. Para que as atividades exigidas 
sejam executadas com excelência o projeto necessita de dois bolsistas 
remunerados e dois bolsistas voluntários todos com carga/horaria de 12 
horas semanais. 

1. Referencia bibliográfica  2. Estudos de casos 
de crimes ambientais   3. Treinamento dos 
bolsistas -  4. Coleta de amostras . 5. Análise 
das amostras -l. 6. Laudos técnicos . 7. 
Prestação de serviço  8. Cursos . 9. Produção 
científica.
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Laise Lima de 
Carvalho Sousa

Uma Proposta 
metodológica: 

Formação de grupo 
de estudo para a 
aprendizagem de 
Cálculo Vetorial.

A disciplina de Cálculo Vetorial fornece diversas ferramentas para a 
modelagem de vários problemas reais vinculados as engenharias. No 
entanto, muitos alunos apresentam dificuldade na compreensão dos 
assuntos abordados nessa disciplina o que acarreta um índice de 
reprovação elevado. Desse modo, esse projeto visa propor aos alunos que 
estão cursando essa disciplina a metodologia de estudo através da 
formação de grupos de estudos. O grupo de estudo estimula o processo de 
aprendizagem a partir de trocas de experiências, permitindo que as dúvidas 
que não foram sanadas em sala de aula sejam expostas e discutidas. 

Articular a formação de um grupo de estudo; 
Realizar reuniões semanais com o grupo; 
Estudar o conteúdo teórico envolvido na 
disciplina; Participar de reuniões semanais com 
o orientador para um estudo mais aprofundado 
do conteúdo teórico e planejamento de 
atividades a serem desenvolvidas nas reuniões 
com o grupo de estudo; Ajudar o orientador na 
elaboração de materiais complementares (lista 
de exercícios, apostilas, etc) que possam 
contribuir para melhoraria da aprendizagem 
dos discentes; Elaboração de um relatório no 
final de cada semestre contendo as atividades 
desenvolvidas.

Lílian de Oliveira 
Carneiro

Matemática Básica: 
Uma Base para a 

Matemática 
Universitária dos 
Cursos de TI da 
UFC- Campus 

Crateús.

Os alunos ingressantes dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas 
de Informação deparam-se com diversas disciplinas da área da 
Matemática, inicialmente com Pré-Cálculo e Matemática Básica, que 
tratam de conteúdos básicos para as demais disciplinas da área. Percebe-se 
que vários discentes têm muitas dificuldades, e, a fim de amenizá-las, 
propõe-se este projeto voltado para a atividade de monitoria para ambas as 
disciplinas. A monitoria é uma ferramenta que contribui para a formação 
integrada do aluno nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Um dos 
papéis do monitor é criar uma ponte entre os alunos que cursam a 
disciplina e o professor, favorecendo o diálogo entre as partes e 
contribuindo para processo educativo que leva a aprendizagem. O objetivo 
da monitoria é auxiliar os alunos no processo de compreensão e fixação 
dos conhecimentos adquiridos no decorrer das disciplinas. Desse modo, 
espera-se que a atividade de monitoria contribua com o processo de 
aprendizagem. Além disso, espera-se reduzir o índice de reprovação, 
contribuir com a permanência dos alunos na Instituição e, 
consequentemente, com a melhoria dos cursos. 

Reuniões com o professor orientador; Revisão 
dos conteúdos e resolução das listas de 
exercícios; Aulas de monitorias semanais; 
Escrever um relato de experiência; Submissão 
de trabalho para o Encontro de Iniciação à 
Docência, realizado durante os Encontros 
Universitários do Campus de Crateús; 
Apresentação do trabalho no Encontro de 
Iniciação à Docência, realizado durante os 
Encontros Universitários do Campus de 
Crateús. 
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Luana Viana 
Costa e Silva 

GEPIA: Ampliando 
oportunidades e 

superando desafios 
na integração 
acadêmica de 

discentes

O aprofundamento dos conhecimentos ambientais, especificamente a 
construção da Barragem Fronteiras, através de metodologias e práticas 
acadêmicas fora do contexto de sala de aula, pode proporcionar não só um 
aprofundamento de conteúdos de sala de aula, como um diálogo profundo 
entre a universidade e membros das comunidades, incentivando a 
compreensão e o respeito às experiências, tradições, prioridades e saberes. 
Portanto, este projeto tem como objetivo proporcionar um espaço de 
integração entre conhecimentos acadêmicos de várias áreas e populares, 
através de grupo interdisciplinar de estudos e práticas em agroecologia, 
incentivando o desenvolvimento do espírito científico conjugando 
pesquisa, ensino e extensão. 

Revisão bibliográfica para o embasamento 
científico das discussões e ações; - 
Organização de rodas de conversa em 
comunidades atingidas pela Barragem 
Fronteiras; - Participação em reuniões 
periódicas e acompanhamento das articulações 
públicas; - Elaboração de ações nas instituições 
de ensino participantes e no município; - 
Auxílio na aplicação da cartografia social e da 
metodologia PROPACC; - Registros 
fotográficos dos problemas e potencialidades 
da região; 

Luana Viana 
Costa e Silva 

Integração e 
motivação estudantil 
a partir das ações de 
gerenciamento dos 
resíduos sólidos do 
Campus da UFC em 

Crateús.

O gerenciamento adequado dos resíduos em universidades deve contribuir 
para sua segregação e destinação correta, mas também para sua 
minimização, assumindo caráter pedagógico importante para a 
comunidade acadêmica, tendendo a se propagar pela sociedade. O presente 
projeto pretende colaborar com a integração e a motivação dos estudantes 
dos semestres iniciais a partir do desenvolvimento de ações auxiliares à 
implementação do gerenciamento dos resíduos sólidos do campus da UFC 
em Crateús. A organização de ações de educação ambiental, como oficinas 
relacionadas à temática, deve desenvolver nos bolsistas habilidades que 
serão essenciais ao longo do curso, como a proatividade, a criatividade e a 
comunicabilidade, além de aproximá-los com temáticas recorrentes em sua 
vida social, acadêmica e profissional. 

Acompanhamento da elaboração e 
implementação do PGRS do campus Crateús 
da UFC; - Auxílio no processo de 
compostagem do campus e na segregação para 
os biodigestores; - Elaboração e efetivação de 
ações educativas na redução do desperdício 
alimentar e do consumo; - Organização e oferta 
de oficinas/cursos que envolvam a temática e 
fortaleçam o PGRS; - Acompanhamento e 
análise dos índices relacionados ao PGRS e às 
ações de educação ambiental; - Elaboração de 
propostas de ações de educação ambiental 
sobre gerenciamento de resíduos sólidos no 
município, a fim de colaborar com o aumento 
da percepção ambiental 
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Luis Felipe 
Cândido

Caracterização da 
Indústria da 

construção civil em 
Crateús.

Conhecer os agentes pode proporcionar um efetivo canal de comunicação 
para atividades de estágio, especialmente o estágio supervisionado 
obrigatório. A cooperação entre universidade e indústria para pesquisa e 
inovação é uma marca indelével da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
especialmente no âmbito do setor de estudos, em que se observa 
iniciativas como o Programa de Inovação da Indústria da Construção Civil 
(Inovacon/CE). O Inovacon é constituído por um grupo de empresas de 
Fortaleza que cumprem uma agenda de pesquisa assessorada pela UFC 
para suprir lacunas de desempenho e introduzir inovações para a melhoria 
da qualidade e produtividade da construção. Neste processo de cooperação 
são beneficiadas, por meio de financiamento de pesquisas, diversos 
estudantes de graduação e pós-graduação, complementando as iniciativas 
da própria universidade. Em longo-médio prazo, a expectativa é de 
formação de um grupo semelhante ao Inovacon com as empresas que 
atuam em Crateús, possibilitando, desta forma, um fortalecimento e 
melhoria do setor de construção local. Assim, esta proposta caminha como 
uma primeira ação para a formação de cooperações entre a Universidade e 
a Indústria. 

Os bolsistas envolvidos no projeto 
desenvolverão necessariamente as seguintes 
atividades: - participação da Jornada de 
Iniciação Acadêmica (JOIA) em 2018; - 
apresentação de resultados parciais ou finais do 
projeto no III Encontro de Iniciação 
Acadêmica (Encontros Universitários 2018); - 
desenvolver um questionário para 
caracterização das empresas de projeto e 
construção de Crateús; - coletar dados junto às 
empresas de projeto e construção de Crateús, 
por meio da aplicação do questionário 
(presencial, e-mail e telefone); - tabulação e 
análise dos dados de caracterização das 
empresas; - elaboração e apresentação de 
relatórios parciais e finais do projeto. 

Luisa Gardênia A. 
T. Farias

Reestruturação dos 
Roteiros de 

experimentos da 
disciplina de química 

experimental dos 
cursos de engenharia 

do campus de 
Crateús, visando 

diminuir a geração e 
complexidade dos 

resíduos.

O presente projeto é uma contribuição na reestrutura do roteiro de 
experimentos, pois é sabido que os  procedimentos laboratoriais realizados 
na disciplina de química geral, realizam-se muito experimentos que geram 
diferentes tipos de resíduos, acarretando em danos às tubulações por onde 
passam quando são despejados, e em danos ao meio-ambiente, visto que 
muitos destes resíduos são insolúveis, dificultando sua decomposição. A 
partir destas informações, faz-se necessário implantar medidas que 
minimizem a geração de resíduos e gerenciamento destes, através da 
reestruturação do roteiros de experimentos 

1. Revisão bibliográfica: 2. Pesquisa de 
experimentos alternativos. 3. Planejamento 
experimental e teste dos novos experimentos. 
4. Reescrita do roteiro de experimentos. 5. 
Redação de artigos e relatório final. 
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Lívio Antônio 
Melo Freire

Ensino de 
Programação de 

Computadores para 
alunos de Escolas 

Públicas

O ensino de programação de computadores para alunos do ensino 
fundamental e médio se propõe a preencher uma lacuna presente no 
currículo do ensino público brasileiro. Promover o estudo de programação 
desde o nível básico da educação curricular tem sido uma aposta de 
escolas do mundo inteiro. Nesse sentido, este projeto tem como objetivo 
ensinar programação para estudantes da escola pública de Crateús. 
Pretende-se também divulgar os cursos do Campus na região e atrair mais 
alunos interessados na área de Tecnologia da Informação. 

- Preparar curso de programação de 
computadores (material didático, divulgação e 
seleção de alunos) - Atuar como monitor no 
curso de programação em uma escola pública 
de Crateús - Atualizar o site e as mídias sociais 
do projeto 

Lívio Antônio 
Melo Freire

Núcleo de 
Acompanhamento e 

Formação em 
Engenharia e 
Tecnologia – 

NAFET

O NAFET tem como propósito promover ações integradas de ensino e 
pesquisa, visando despertar interesse e fomentar ensino de ponta em 
disciplinas básicas de Engenharia e Tecnologia da Informação. Através do 
acompanhamento de professores integrantes do núcleo, espera se avivar as ‐
potencialidades dos alunos nessas áreas, visando a melhoria da qualidade 
de ensino, promovendo a ambientação de alunos ingressantes e reduzindo 
a evasão. Para lidar com os problemas citados, pretende se desenvolver ‐
ações através da formação de grupos de estudo, incentivo à participação 
em competições e desenvolvimento de artefatos didáticos, com intuito de 
estabelecer o elo entre a base e a formação profissional. Os grupos de 
estudo têm o propósito de promover a aprendizagem colaborativa, 
contando com a participação de alunos com mais experiência e 
acompanhados por professores das disciplinas. A participação em 
competições, como maratonas de Matemática, Programação, Física e 
Química, induzem os alunos ao aprendizado incremental nessas áreas e 
desperta o interesse científico, crucial para a boa formação nos cursos de 
Engenharia e Tecnologia da Informação. A contextualização, através de 
recursos didáticos, visa mostrar a utilidade dos assuntos abordados em sala 
de aula para a vida profissional e para as disciplinas subsequentes. 

- Articular a formação de grupos de estudo de 
Matemática, Programação, Química e Física; - 
Auxiliar o professor na elaboração de material 
didático sobre tópicos básicos e avançados 
dessas áreas em diferentes mídias e formatos; - 
Aplicar questionários de acompanhamento das 
ações; - Analisar, com a ajuda dos professores, 
os resultados das ações; - Promover a 
realização de maratonas internas de 
Matemática, Programação, Física e Química; 
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Lívio Antônio 
Melo Freire

Apoio às Ações da 
Coordenação 
Acadêmica do 

Campus de Crateús.

O projeto Apoio às Ações da Coordenação Acadêmica do Campus de 
Crateús tem como finalidade desenvolver atividades para dar suporte a 
ações, no âmbito da graduação, desempenhadas pela Coordenação de 
Programas Acadêmicos do Campus de Crateús (CPACC). Para melhorar 
as ações da CPACC, há atividades relativas à automatização de rotinas, 
obtenção de dados, aplicação de questionários, organização de documentos 
e análise de informações. O incentivo à ambientação e permanência dos 
discentes está entre as principais ações da CPACC. Nesse contexto, este 
projeto pretende descrever e interpretar, através da visualização de dados, 
os números relativos ao represamento, evasão, bolsas de projetos e 
auxílios de incentivo à permanência dessa unidade acadêmica. 

Aplicação de questionários - Obtenção e 
tratamento de dados - Geração de gráficos e 
relatórios 

Márcio de  Melo 
Freire 

Alguns problemas 
físicos e a 

programação 
computacional.

Aprimorar o conhecimento dos estudantes em física buscando soluções 
numéricas para alguns problemas físicos encontrados no cotidiano. 

Desenvolver programas para obter soluções 
numéricas de alguns problemas físicos. 

Raimunda 
Moreira da Franca

Análise do 
Saneamento Rural, 

município de 
Crateús-CE.

A implantação do saneamento rural constitui um desafio social e político. 
Nesse meio, ainda são intensas as desigualdades no acesso aos serviços 
básicos de abastecimento de água e tratamento de esgotos. No Brasil 
existem cerca de 31 milhões de habitantes morando na área rural e 
comunidades isoladas, (IBGE – PNAD 2015). Assim, propõe-se realizar 
uma análise do saneamento rural no município de Crateús, através do 
estudo das dimensões política, institucional e gerencial do SISAR, 
avaliando seu modelo de gestão e seus impactos, usando critérios como 
efetividade, sustentabilidade e redução da vulnerabilidade, e analisando 
também o processo de empoderamento sobre as comunidades participantes 
desse programa. 

Realizar 32 entrevistas semiestruturadas com 
moradores, operadores, diretores de 
associações comunitárias e funcionários do 
SISAR e da CAGECE, além de dados 
secundários colhidos em 4 visitas a campo; 
Identificar os impactos provocados pelo 
SISAR nas comunidades rurais; Analisar os 
aspectos políticos, institucionais, gerenciais e 
operacionais do Programa SISAR e analisar o 
seu potencial para atender aos princípios da Lei 
nº 11.445/2007; - Avaliar se o programa atende 
a critérios de governança democrática, de 
sustentabilidade e redução da vulnerabilidade 
das populações participantes; 
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Raimunda 

Moreira da Franca

Análise do sistema 
de limpeza pública 

da cidade de Crateús-
CE

O sistema de limpeza urbana de uma cidade está diretamente relacionado a 
qualidade de vida da população, pois elimina possíveis focos 
transmissores de doenças e ao mesmo tempo, preserva o meio ambiente e 
garante melhor qualidade de vida. Tais serviços necessitam de avaliações 
periódicas de seu desempenho, pois a geração de resíduos é crescente nas 
cidades, devido ao consumo de produtos industrializados, e o aumento do 
uso de produtos descartáveis, o que tem se tornado um dos maiores 
problemas da sociedade moderna. Associado a escassez de áreas para o 
destino final dos resíduos sólidos. Assim, ressalta-se a importância de 
analisar e discutir os serviços de limpeza urbana da cidade de Crateús, 
considerando os riscos que tais resíduos oferecem a população. 

Mapear os principais serviços de limpeza 
urbana na cidade de Crateús descrevendo com 
ênfase as atividades que compõem os serviços 
públicos; - Analisar se cada etapa está sendo 
executada conforme o planejamento da 
secretaria de limpeza urbana; - Elaborar um 
diagnóstico de todas as unidades que 
constituem os serviços de limpeza urbana; - 
Propor um plano de medidas de atenuantes 
para minimizar os impactos negativos em 
determinados setores dos serviços públicos de 
limpeza e comunicar aos gestores responsáveis 
pelo setor; 
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Sandro Vagner de 
Lima

Construção e 
Otimização de 

destiladores solares 
para dessalinizar 
água no Sertão de 

Crateús-CE

O presente projeto tem como objetivo a construção e otimização de um 
destiladores solares aproveitando das condições climáticas da cidade de 
Crateús como a alta temperatura (pode atingir até 40 °C ao longo do ano) e 
o elevado índice anual de atividade solar (intensidade média cerca de1900 
W/m²) para produz água de qualidade tanto para o consumo humano 
quanto para o uso no laboratório de química experimental do Campus da 
universidade federal do Ceara e outras instituições no município de 
Crateús. 

a) Revisão da literatura como objetivo o estado 
da arte no desenvolvimento de protótipos 
destiladores. b) Levantamento junto como o 
professor orientador dos materiais necessários 
para construção do destilador de baixo custo. 
c) Desenvolvimento de um protótipo do 
destilador de baixo custo. d) Análise dos 
processos de transferência de calor. e) Escrita 
dos resultados visando sua apresentação em 
congressos, submissão em revistas da área. 

Sebastião Rodrigo 
Cortez de Souza

Montagem do 
laboratório de 

geologia geral e 
mineralogia do 

campus da 
UFCCrateús.

A solicitação destes bolsistas se baseiam no auxílio que os mesmos 
forneceram na montagem e operacionalidade do futuro Laboratório de 
Geologia Geral e Mineralogia do Campus da UFC em Crateús, que será 
destinado às aulas práticas laboratoriais das disciplinas Geologia, 
Mineralogia e afins, para os alunos dos cursos de Engenharia de Minas, 
Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Entendemos que para esta 
finalidade, os bolsistas mais bem preparados são aqueles discentes 
oriundos do curso de Engenharia de Minas, onde a carga horária sobre 
Geologia e Mineralogia é maior e mais aprofundada. 

Auxiliar na montagem e adequação do 
laboratório. • Catalogação do acervo de rochas 
e minerais do laboratório. • Auxiliar o 
professor na preparação das aulas práticas. • 
Auxiliar o professor nas atividades de campo, 
quando houver. • Auxiliar o professor na coleta 
de amostras de campo, quando houver. • 
Auxiliar nas atividades e manutenção do 
laboratório. • Auxiliar na divulgação do 
laboratório. 

Sebastião Rodrigo 
Cortez de Souza

Avaliação e 
Cadastramento dos 
Recursos Minerais 

na Região dos 
Inhamuns-CE 

O projeto tem por objetivo o levantamento de informações geológico-
econômicas e metalogenéticas na região dos Inhamuns (Crateús e 
adjacências) para subsidiar as atividades de exploração mineral, provendo, 
ainda, estudos sobre a potencialidade de áreas cuja ambiência geológica 
apresenta-se favorável à presença de todo e qualquer recurso mineral, seja 
de caráter metálico, industrial ou material para a construção civil. 

- Levantamento bibliográfico sobre o tema; - 
Geração de mapas e cartas (geológicos, 
topográficos, geomorfológicos, geofísicos, 
geoquímicos, etc) para suporte ao projeto; - 
Cadastramento das ocorrências minerais na 
região, usando informações disponíveis no 
Serviço Geológico do Brasil, em empresas 
público-privadas, em universidades, etc; - 
Caracterizar a potencialidade para a 
exequibilidade técnica-econômica dos recursos 
avaliados; 


	Planilha1

