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APRESENTAÇÃO 

 
Para determinar seu lugar de relevância no futuro da sociedade, a 

Faculdade Cearense - FaC vem procurando preparar os cidadãos para a 

realização, com competência, de um papel profissional, a fim de que, por meio 

desse desempenho, possam contribuir para o desenvolvimento sustentável do 

grupo social, tendo como função despertar na comunidade acadêmica esse nível 

de consciência. 

Com o objetivo de cumprir essa missão, a instituição busca aproximar-se 

de diversos organismos, tais como Governo, mundo empresarial, mercado de 

trabalho, organizações não governamentais, entre outros, pois é imprescindível 

oportunizar o estreitamento entre suas ações e a sua função na sociedade. 

A Faculdade Cearense construiu um elo entre suas atividades 

acadêmicas e a comunidade, ressaltando que a sala de aula não é o único 

espaço educativo possível, expandindo-se além de suas fronteiras. Desse modo, 

torna-se oportuno enfatizar que a Extensão Universitária é o processo educativo, 

cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, e 

viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Ou seja, 

apresenta-se como uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à 

comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade os meios de atingir a 

práxis de um conhecimento acadêmico.  

No retorno à Faculdade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, 

submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, 

que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmicos e populares, terá 

como consequências a produção do conhecimento resultante do confronto com 

a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico 

e a participação efetiva do grupo social na atuação da Universidade.  

Além de operadora deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão 

é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social.  

Em 2018, para assegurar esse processo de inclusão das atividades de 

Extensão no currículo dos cursos de graduação, ou seja, para garantir a 

indissociabilidade das práticas por meio da Curricularização, foi publicada a 

Resolução nº 07 de 18 de dezembro, do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808
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que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e 

regulamenta o disposto na Meta 12.7 da Lei n. 13.005/14. 

Essas diretrizes regulamentam as atividades acadêmicas  de extensão  

dos cursos de graduação na forma de componentes curriculares. O documento 

prevê a obrigatoriedade de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos 

exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, 

mostrando um norte para as ações, ou seja, atuar prioritariamente em áreas de 

grande relevância social. 

A Curricularização da extensão precisa estar alinhada às práticas de 

Extensão já realizadas dentro da instituição e em todos os seus documentos, 

como Planos de Desenvolvimento Institucionais, Projetos Políticos Pedagógicos, 

de acordo com perfil do egresso, além do que já está estabelecidos nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, assim como nos demais documentos normativos. 

Na FaC, o assunto vem sendo debatido e planejado entre gestores e 

docentes, onde foi implementada uma comissão para promover a incorporação 

da extensão nos currículos da graduação. 

Por fim, a direção da Faculdade Cearense busca favorecer a conquista de 

novas ações e adequar as já existentes, mantendo relação direta com o 

comprometimento das práticas de extensão no tripé da indissociabilidade do 

ensino, pesquisa e extensão, como um processo educativo, cultural e científico. 

 

 

 

 

Direção  

FACULDADE CEARENSE 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS DE EXTENSÃO 
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Vivemos uma época de profundas transformações, que se apresentam 

como grandes desafios e oportunidades, e se mostram também como diretrizes 

para balizar a agenda de governos, a atuação de movimentos sociais, de 

organizações públicas e privadas e, prioritariamente, de Instituições de Ensino 

Superior.  

A Extensão Universitária é um instrumento efetivo de mudança, não 

apenas para a própria Universidade, mas também para a sociedade, em direção 

à justiça social e ao aprofundamento da democracia. É preciso enfrentar os 

desafios destes novos tempos e buscar novas oportunidades que se 

descortinam no contexto mundial e na realidade brasileira, mais particularmente.  

Para tanto, as ações extensionistas da FaC estão pautadas: 

1. Na valorização da região, em suas necessidades e potencialidades; 

2. Na diversidade cultural; 

3. No pluralismo de ideias; 

4. Na valorização dos diversos espaços formativos; 

5. Na articulação indissociável com o ensino e a pesquisa; 

6. No diálogo; 

7. Na promoção de experiências significativas. 

A atuação socialmente responsável da FaC baseia-se no respeito ao 

pluralismo cultural que leva a valorização dos alunos, professores e funcionários, 

por meio da concessão de bolsas de estudo, cursos de imersão e de 

qualificação, excelente ambiente de aprendizagem e trabalho, além de justa 

remuneração, propiciando assim a inclusão social. 

Nesse contexto de responsabilidade social, as políticas institucionais 

incorporam tais compromissos, por meio de seus componentes curriculares e do 

desenvolvimento de eventos, projetos e programas, que visam aprimorar os 

princípios éticos da comunidade e promover impacto social positivo no meio. 

O processo vivido registra a ampliação e a consolidação das ações 

extensionistas, maior participação docente e discente, estruturação de parcerias 

e de trabalho em conjunto com as comunidades, reestruturação de projetos de 



5 

 

modo a promover interdisciplinaridade e fortalecer as ações e os seus 

resultados, por meio da sistematização e da continuidade do trabalho. 

Assim sendo, na operacionalização das políticas extensionistas, a IES 

busca constantemente: 

I. Consolidação e ampliação dos programas de Extensão a partir das demandas 

regionais; 

II. Envolvimento da comunidade interna e externa nas diversas etapas das ações 

extensionistas; 

III. Ampliação dos programas e projetos permanentes interdisciplinares; 

IV. Envolvimento dos grupos de pesquisa nas atividades de Extensão; 

V. Ampliação da participação de bolsistas e voluntários nas atividades de 

Extensão; 

VI. Ampliação da participação docente nas atividades de Extensão e 

consolidação de um grupo permanente de trabalho; 

VII. Programação de atividades de formação continuada, contemplando a 

comunidade interna e externa da Instituição; 

VIII. Realização de cursos, usando a metodologia de Educação a Distância; 

IX. Fortalecimento das áreas temáticas: educação, saúde, comunicação, cultura, 

direitos humanos, meio ambiente, tecnologia e trabalho; 

X. Realização de intercâmbios e convênios com instituições locais, nacionais e 

internacionais; 

XI. Captação de recursos que fomentem as atividades permanentes de 

Extensão. 

   

 

 

VALORES INSTITUCIONAIS QUE SUBSIDIAM A POLÍTICA DE 

EXTENSÃO DA FAC 
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 - Interdisciplinaridade: o caráter interdisciplinar da Extensão ultrapassa a 

abordagem especializada e individualizada de cada área de conhecimento ou 

curso, e favorece o desenvolvimento de uma visão integrada do social. Neste 

contexto, nossa proposta de atividades extensionistas tem em vista a formação 

de profissionais cidadãos, que direcionam suas ações pela ética fundada no 

entendimento de que o ser humano tem valor por si mesmo, e deve ser 

compreendido a partir de múltiplos olhares integrados. 

- Singularidade: as atividades extensionistas consideram aquilo que é único nos 

seres humanos, respeitando sua essência, suas características individuais 

peculiares e que os diferenciam de todos os outros seres humanos. Assim, um 

dos valores essenciais que norteiam as atividades de Extensão da Universidade 

Nilton Lins é o respeito à alteridade, possibilitando a todos a expressão única da 

sua natureza. 

- Indissociabilidade: o princípio da indissociabilidade com o Ensino e a 

Pesquisa direciona e confere unidade intrínseca às ações de Extensão, 

possibilitando a sistematização e acessibilidade ao conhecimento. São 

referenciadas, por esse eixo, as competências e habilidades do processo 

educativo, oferecendo maior consistência às atividades de ensino-

aprendizagem, tendo em vista alcançar finalidades mais relevantes e 

significativas da educação. A indissociabilidade se traduz no estímulo e incentivo 

à comunidade acadêmica para desenvolver a disposição para aprender, ensinar, 

executar, pesquisar e atuar de forma ética e responsável. 

- Solidariedade: traduzida no incentivo para adesão à causa do outro como se 

nossa fosse, pautada no respeito mútuo e consciência de que nesse respeito e 

consideração pelas questões do outro nos tornamos um todo significativo. 

- Sustentabilidade: esse princípio nos direciona para estarmos todos atentos às 

exigências de trabalharmos por um mundo mais saudável, para o 

desenvolvimento de uma consciência planetária e a necessidade intrínseca de 

respeito, não somente ao outro, nosso semelhante, como também ao mundo em 

que vivemos. Estimula-se, desta forma, a busca pela equidade, responsabilidade 

ambiental, justiça social e equilíbrio econômico. 
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- Autonomia: representada pela capacidade que temos de tomar decisões com 

base nas informações disponíveis. Nesse sentido, as atividades de Extensão da 

Universidade Nilton Lins são pensadas com intuito de formar profissionais 

autônomos, capazes de usar seu senso crítico contribuindo positivamente para 

a busca de um mundo melhor. 

- Responsabilidade Social: as práticas de Extensão buscam uma relação 

transformadora entre a universidade e os outros setores da sociedade. Relação 

esta que intenta produzir melhoria na qualidade de vida das pessoas em todos 

os seus aspectos, primando pelo desenvolvimento sustentável da sociedade, 

preservando recursos naturais e ambientais para as próximas gerações, 

respeitando a pluralidade, atenta aos interesses e necessidades da maioria da 

população, buscando superar desigualdades e evitando exclusões. 

  

              

                                             NORMATIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO 

 

PROGRAMAS DE EXTENSÃO 

Os Programas de Extensão consideram as diferentes propostas de 

trabalho, contemplando projetos de caráter orgânico-institucional, com prazos 

diferenciados e objetivos voltados para finalidades comuns.  Os programas, em 

virtude do processo avaliativo, passam por ajustes e adequações, assim como 

os projetos, de modo a serem mais eficazes nas suas propostas.  

 

AÇÕES SOCIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

São ações de Extensão com interesse acadêmico, científico, filosófico, 

tecnológico e artístico que se articulem com Ensino e Pesquisa. Podem ser 

encaradas como trabalhos de caráter social, ou seja, ações deliberadas que se 
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constituem a partir da realidade e que visem à transformação social nas 

comunidades em que forem desenvolvidas. 

 

 

GESTÃO DE CONVÊNIOS 

 

 A gestão de convênios é a área responsável em firmar convênios, 

acordos e os termos de cooperação técnicos, científicos e pedagógicos da 

instituição com órgãos, secretarias, instituições, empresas, entre outros. Os 

objetos desses convênios podem ser estágio curricular, parceria técnico 

científica, desconto em mensalidades, entre outros. 

 

 

PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

Os projetos desenvolvidos pela FaC são processuais, com prazos 

definidos ou permanentes, com caráter educativo, social, cultural, científico e 

tecnológico. Os projetos são elaborados a partir de necessidades do corpo social 

da IES e da comunidade externa, num processo de planejamento participativo. 

Os mesmos comportam diferentes momentos de avaliação 

para constatar em que medida os objetivos foram alcançados e quais impactos 

foram produzidos, investindo-se na reformulação dos aspectos necessários, no 

registro e na divulgação. A qualificação dos projetos e dos seus resultados 

acontece de modo continuado, com encontros sistemáticos de estudo dos 

envolvidos. 

 

- Trâmites do Processo:  

 

1. Requisitos para Proposição de Projetos: 

I. Ser professor desta Instituição nos cursos de graduação ou pós-graduação;  

II. O evento proposto, quando requer remuneração do professor, não deve 

ser em horário coincidente com o de atividades institucionais do mesmo; 

III. Os projetos aprovados devem seguir os horários, datas e normas para a 

realização de eventos previstos pela direção desta Faculdade. Os eventos 
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do período matutino poderão ter início previsto somente a partir das 08h 

e o encerramento no período noturno 21h30; 

IV. Os Projetos que envolvam deslocamento dos discentes para fora do 

perímetro urbano de Fortaleza-CE requerem a apresentação de seguro 

para os envolvidos. 

 

 

2. Da Submissão 

O projeto deverá ser entregue impresso na assessora da direção ou 

enviado via e-mail para o souza@niltonlins.br; devendo constar no título do e-

mail o nome do projeto e a coordenação na qual o projeto está vinculado. 

Os projetos devem ser enviados pelos coordenadores dos cursos, depois 

da análise junto aos professores responsáveis pela atividade. Devendo constar 

os pareceres da coordenação e da Direção desta Faculdade. 

Após a realização do projeto, é obrigatória a entrega do relatório final 

simplificado. O não cumprimento desta norma implica no impedimento da 

certificação referente ao evento e também na remuneração, em se tratando de 

cursos de extensão. 

 

CURSOS  

 

Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, entendida como 

atividades de ensino extracurriculares, com carga horária mínima de 04 (quatro) 

horas, com a função de capacitação, atualização, aperfeiçoamento ou 

treinamento, tanto de discentes, docentes como de pessoas da comunidade.    

 

EVENTOS 

São atividades que implicam na apresentação e/ou exibição pública do 

conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico 

desenvolvido ou reconhecido pela Instituição. A atividade pode ser realizada pela 

Instituição como um todo ou por coordenações de cursos, em particular, ou em 

conjunto. Os eventos, quando sugeridos pelas coordenações, terão caráter de 

eventos internos e deverão ter a elaboração de um projeto conforme modelo 

disponibilizado pela Direção desta Faculdade.  

mailto:souza@niltonlins.br
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Os eventos que não forem desenvolvidos pela Faculdade Cearense, mas 

que, de alguma forma, despertarem interesse dos cursos, que sejam realizados 

nas dependências da instituição, deverão passar por análise e aprovação da 

Direção desta Faculdade. 

Todos e quaisquer eventos devem cumprir um prazo mínimo de 15 dias 

úteis para apresentação à Direção desta faculdade.  

 

- Da Divulgação dos Eventos/Projetos  

Todas as divulgações dos eventos devem passar pela aprovação da 

Direção desta Faculdade e devem seguir um padrão institucional. As artes que 

não forem criadas e/ou aprovadas pelo nosso departamento de marketing, 

poderão inviabilizar todo o processo e execução do evento. 

 

- Da Inscrição  

As inscrições deverão ser feitas na sala de atendimento ao aluno junto ao 

protocolo desta Faculdade, ou direto no site de inscrição, quando disponibilizado. 

Lá o participante faz seu cadastro no evento e retira o boleto, quando for cobrado 

algum valor, que deve ser pago no departamento financeiro da instituição ou on-

line. Em hipótese alguma o professor ou coordenador está autorizado a fazer 

inscrições avulsas em sala de aula ou nas coordenações. 

 

 

 

 

 

 

- ANEXOS 01: ÁREAS DE ATUAÇÃO - ÁREAS TEMÁTICAS E 
LINHAS PROGRAMÁTICAS 

 

 

⮚ Áreas Temáticas 
 

Nº DENOMINAÇÃO DEFINIÇÕES 

I 

 
 
 

Comunicação 

Comunicação Social. Mídia Comunitária. Comunicação Escrita e 
Eletrônica. Produção e Difusão de Material Educativo. Televisão 
Universitária. Rádio Universitária. Capacitação e Qualificação de 
Recursos Humanos e de Gestores de Políticas Públicas de 
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Comunicação Social. Cooperação Interinstitucional e Cooperação 
Internacional na Área. 

II 

 
 
 
 

Cultura 

Desenvolvimento de Cultura. Cultura, Memória e Patrimônio. 
Cultura e Sociedade. Folclore, Artesanato e Tradições Culturais. 
Produção Cultural e Artística na Área de Artes Plásticas e Artes 
Gráficas. Produção Cultural e Artística de Fotografia. Cinema e 
Vídeo. Produção Cultural e Artística na Área de Música e Dança. 
Produção Teatral e Circense. Rádio Universitária. Capacitação de 
Gestores de Políticas Públicas. Cooperação Interinstitucional e 
Cooperação Internacional na Área. Cultura e Memória Social 

III 

 
 

Direitos Humanos 

Assistência Jurídica. Capacitação e Qualificação de Recursos 
Humanos e de Gestores de Políticas Públicas de Direitos 
Humanos. Cooperação Interinstitucional e Cooperação 
Internacional na Área. Direitos de Grupos Sociais. Organizações 
Populares. Questão Agrária. 

IV 

 
 
 

Educação 

Educação Básica. Educação a Distância. Educação Continuada. 
Educação de Jovens e Adultos. Educação Especial. Educação 
Infantil. Ensino Fundamental. Ensino Médio. Incentivo a Leitura. 
Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos e de Gestores 
de Políticas Públicas de Educação. Cooperação Interinstitucional 
e Cooperação Internacional na Área de Educação. 

V Meio Ambiente 

Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente. Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável. Aspectos de Meio e 
Sustentabilidade de Desenvolvimento e do Desenvolvimento 
Rural. Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos e de 
Gestores de Políticas Públicas de Meio Ambiente. Cooperação 
Interinstitucional e Cooperação Internacional na Área de Meio 
Ambiente. Educação Ambiental, Gestão de Recursos Naturais, 
Sistemas Integrados para Bacias Regionais. 

VI Saúde 

Promoção à Saúde e Qualificação de Vida. Atenção a Grupos de 
Pessoas com Necessidades Especiais. Atenção Integral à Mulher. 
Atenção Integral à Criança, Atenção Integral à Saúde de Adulto. 
Atenção Integral à Terceira Idade. Atenção ao Adolescente e ao 
Jovem. Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos e 
Gestores de Políticas Públicas de Saúde. Cooperação 
Interinstitucional e Cooperação Internacional na Área de Saúde. 
Desenvolvimento do Sistema de Saúde. Saúde e Segurança no 
Trabalho. Esporte, Lazer e Saúde. Hospitais e Clínicas 
Universitárias. Novas Endemias e Epidemias. Saúde da Família. 
Uso e Dependência de Drogas. 

VII Tecnologia 

Transferência de Tecnologias Apropriadas. Empreendedorismo. 
Empresas Juniores. Inovação Tecnológica. Pólos Tecnológicos. 
Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos e de Gestores 
de Políticas Públicas de Ciências e Tecnologias. Cooperação 
Interinstitucional e Cooperação Internacional na Área. Direito de 
Propriedades e Patentes. 

VIII Trabalho 

Reforma Agrária e Trabalho Rural. Trabalho e Inclusão Social. 
Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos e de Gestores 
de Políticas Públicas do Trabalho. Cooperativas Populares. 
Questão Agrária. Saúde e Segurança no Trabalho. Trabalho 
Infantil. Turismo e Oportunidades de Trabalho. 

 
 

⮚ Linhas Programáticas 
 

Nº DENOMINAÇÃO DEFINIÇÕES 

1 Assistência Jurídica 
Assistência jurídica a pessoas, instituições e organizações que 
não podem demandar ou defender-se em juízo por falta de 
meios econômicos. 
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2 
Atenção a grupos de 

pessoas com necessidades 
especiais 

Desenvolvimento de processos assistenciais, de metodologia de 
intervenção coletiva e processos de educação para saúde e 
vigilância epidemiológica e ambiental, tendo como alvo pessoas 
ou grupo de pessoas caracterizadas por necessidades especiais 
ou por fatores de risco comum – diabete, hipertensão, 
deficiência visual, deficiência auditiva, disfunção motora, 
disfunção respiratória, dentre outras. 

3 Atenção Integral à Mulher 

Desenvolvimento de Processos assistenciais, com 
metodologias de intervenção coletiva e processos de educação 
para a saúde e vigilância epidemiológica e ambiental, tendo 
como alvo pessoas do sexo feminino. 

4 Atenção Integral à Criança 

Desenvolvimento de Processos assistenciais, com 
metodologias de intervenção coletiva; processos de educação 
para a saúde e vigilância epidemiológica e ambiental; trabalho 
em creches e escolas – integração do sistema de saúde/sistema 
de educação, tendo como alvo crianças de 0 a 12 anos. 

5 
Atenção Integral à Saúde 

de Adultos 

Desenvolvimento de Processos assistenciais, com metodologia 
de intervenção coletiva; processos de educação para a saúde e 
vigilância epidemiológica e ambiental, tendo como alvo pessoas 
adultas (25 a 59 anos) e suas famílias. 

6 
Atenção Integral à Terceira 

Idade 

Cuidados geriátricos e gerontológicos no desenvolvimento de 
processos assistenciais. Desenvolvimento de processos 
assistenciais, com metodologias de intervenção coletiva e 
processos de educação para a saúde e vigilância 
epidemiológica e ambiental, tendo como alvo a terceira idade 
(60 anos ou mais) e suas famílias. 

7 
Atenção Integral ao 

Adolescente e ao Jovem 

Desenvolvimento de processos assistenciais, com metodologias 
de intervenção coletiva, processos de educação para a saúde e 
vigilância epidemiológica e ambiental, tendo como alvo, 
adolescentes e jovens (13 a 24 anos). 

8 
Capacitação de Gestores 

de Políticas Públicas 

Processo de formação, capacitação, qualificação e treinamento 
profissional de pessoas responsáveis pela gerência e direção do 
sistema público (atuais ou potenciais).   

9 
Comunicação Escrita e 

Eletrônica  

Ações educativas a distância de disseminação da informação e 
de pesquisa, utilizando veículos de comunicação escrita e 
eletrônica.   

10 
Cooperação 

Interinstitucional 
Articulação e promoção de ações que possibilitem a inter-
relação entre a universidade e a comunidade mundial.  

11 Cooperação Internacional  
Articulação e promoção de ações que possibilitam a inter-
relação entre a universidade e a comunidade mundial. 

12 Cultura e Memória Social 

Preservação, recuperação e difusão do patrimônio artístico, 
cultural e histórico, mediante formação, organização, 
manutenção, ampliação de museus, bibliotecas, centros 
culturais, arquivos, coleções e acervos; restauração de bens 
móveis e imóveis de reconhecido valor cultural; proteção ao 
folclore, ao artesanato e às tradições culturais nacionais.  

13 
Desenvolvimento do 
Sistema de Saúde 

Estudo, pesquisa, assessoria, consultoria e desenvolvimento de 
programas e projetos, visando, a implantação e implementação 
de sistemas regionais e locais de saúde.  

14 Desenvolvimento Rural 
Capacitação tecnológica de gestão e administrativa; informática 
agrícola, agronegócio, agroindústria, práticas e produções 
caseiras ligadas ao trabalho rural. 

15 Desenvolvimento Urbano  

Estudo, pesquisa, capacitação, treinamento e desenvolvimento 
de processos e metodologias, de acordo com uma cooperação 
global do conceito de meio-ambiente, visando proporcionar 
soluções e tratamentos de problemas das comunidades 
urbanas. 

16 Direito de Grupos Sociais  
Estudo e pesquisa de grupos sociais que se referem a gênero, 
etnia e inclusão social. 
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17   
Direitos de Prioridades 

 e Patentes 
Processos de identificação, regulamentação e registro de 
direitos autorais, bem como de prioridade intelectual e patentes.  

18 Educação à Distância  
Processos de formação, capacitação, qualificação profissional e 
educação continuada, com utilização de tecnologias de 
educação não presenciais. 

19 Educação Ambiental 

Desenvolvimento do turismo ecológico, da educação ambiental, 
da relação cidadania e meio ambiente, reduzindo a poluição do 
ar, da água e do solo, selecionando o lixo para uma melhor 
qualidade de vida. 

20 Educação Continuada   

Processos de qualificação profissional permanente, de caráter 
sequencial, planejados a médio e longo prazo, articulados ao 
processo de trabalho. 
 

21 
Educação de Jovens 

e Adultos 

Desenvolvimento de metodologias para suprir a educação 
regular de nível fundamental (jovens acima de 15 anos e 
adultos) e de nível médio (acima de 18 anos). 

22 Educação Especial  

Desenvolvimento de metodologias de atuação individual e 
coletiva para portadores com necessidades especiais: visual, 
auditiva, física, mental ou múltipla; portadores de altas 
habilidades etc. 

23 Educação Infantil 

Desenvolvimento de metodologias para Educação de crianças 
de 0 a 6 anos, ministrada por estabelecimento de ensino regular 
ou instituição especializada (creches, centros de 
desenvolvimento, etc.). 

24 Educação Profissional 
Desenvolvimento de metodologias para aprendizagem, 
qualificação, ensino técnico e profissional.   

25 Empreendedorismo  Estudo, pesquisa e desenvolvimento de empresas juniores.  

26 Ensino Fundamental 
Desenvolvimento de metodologias para a educação da criança 
de 7 a 14 anos, ministrada por estabelecimento de ensino 
regular ou instituição especializada.  

27 Ensino Médio  
Desenvolvimento de metodologias para a educação do jovem 
de 14 a 18 anos, ministrada por estabelecimento de ensino 
regular ou instituição de ensino médio. 

28 Esporte, Lazer e Saúde 
Desenvolvimento de projetos de integração entre esporte, saúde 
e entretenimento. 

29 
Gestão de Recursos 

Naturais 
Desenvolvimento integrado com a natureza, tendo como bases 
práticas sustentáveis. 

30 
Hospitais e Clínicas 

Universitárias  

Prestação de serviço institucional e assistência à saúde em 
serviços especializados, em ambulatórios, em laboratórios, em 
clínicas e em hospitais universitários.  

31 Incentivo à Leitura 
Desenvolvimento de metodologias para a formação do leitor 
consciente e competente. 

32 Inovação Tecnológica 
Capacitação para exercer gestão de qualidade ou administração 
de projetos tecnológicos, viabilizando técnicas, financeira e 
economicamente.  

33 Mídia Comunitária 
Interação com organizações da comunidade para a produção e 
difusão de boletins, de programas etc.; assessoria para 
implementação de veículos comunitários de comunicação.  

34 
Novas Endemias e 

Epidemias 

Desenvolvimento de ações de extensão, tendo como tema o 
novo perfil epidemiológico de endemias e epidemias. 

35 Organizações Populares  
Apoio à formação e ao desenvolvimento de comitês, 
associações, organizações sociais, cooperativas populares e 
sindicatos, dentre outros. 

36 Pólos Tecnológicos 
Desenvolvimento e difusão de tecnologias e de cooperação 
entre a universidade e a empresa. 
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37 
Produção Cultural e 

Artística na Área de Artes 
Plásticas e Artes Gráficas  

Produção e difusão cultural e artística de obras relativas às 
ciências humanas, às letras e às artes plásticas. 

38 
Produção Cultural e 

Artística nas Áreas de 
Fotografia, Cinema e Vídeo 

Produção e difusão cultural e artística de fotografia, cinema e 
vídeo. 

39 
Produção Cultural e 

Artística na Área  
de Música e Dança  

Produção e difusão cultural de música e dança.  

40 
Produção e Difusão  

de Material Educativo 

Produção e difusão de livros, cadernos, cartilhas, boletins, 
folhetos, vídeos, filmes, fitas cassete, CDs, artigos em 
periódicos etc., como apoio às atividades de extensão.  

41 
Produção Teatral  

e Circense  
Produção e difusão cultural e artística como atividade teatral e 
circense. 

42 Questão Agrária  

Estudo e pesquisa de reforma agrária; capacitação de recursos 
humanos; assistência técnica e planejamento do 
desenvolvimento local sustentável; organização rural; 
comercialização, agroindústria, gestão de prioridades e/ou 
organizações; educação rural. 

43 Rádio Universitária   
Ações educativas de disseminação de informações, de 
pesquisa, de produção artística e cultural para radiodifusão.  

44 Saúde da Família  
Desenvolvimento do programa de saúde da família; formação, 
capacitação e educação permanente de pessoal para saúde da 
família. 

45 
Saúde e Segurança  

no Trabalho  

Desenvolvimento de metodologias de intervenção, de educação 
para saúde e de vigilância epidemiológica e ambiental, para 
trabalhadores rurais e urbanos. 

46 
Sistemas Integrados  

para Bacias Regionais 
Ações interdisciplinares de intervenção sistematizada e 
regionalizada em bacias regionais. 

47 Televisão Universitária 
Ações educativas de disseminação de informações, de 
pesquisa, de produção artística e cultural para televisão. 

48 Trabalho Infantil Ações especiais de prevenção e erradicação do trabalho infantil. 
49 Turismo  Desenvolvimento de turismo rural, ecológico, cultural e de lazer. 

50 
Uso e Dependência  

de Drogas 

Desenvolvimento de processo educativo, recuperação e 
reintegração social de dependentes de drogas, de alcoolismo e 
de tabagismo.                                                   

 

 
 

ANEXO 02: TIPOS DE EVENTOS  
 
 
 

Semana Acadêmica: Caracterizada pela reunião de estudantes, coordenada por professores, com 
apoio de profissionais da área, com o objetivo de discutir temas relacionados com a classe a qual 
pertencem. O encontro acadêmico de um mesmo setor deve ser produtivo, objetivando informar aos 
estudantes de hoje – profissionais do futuro – algo de suas áreas de atuação. É realizado, como a 
nomenclatura diz, em sete dias. 

 

Colóquio: Semelhante à Conferência, o colóquio é apresentado por profissional de renome e com 
notório saber no assunto e tem como objetivo o esclarecimento de um tema ou a tomada de decisão. 
É mais utilizado em classes específicas, como por exemplo, o segmento médico. Após a 
apresentação do tema, o plenário deve ser dividido em grupos para debates e estudos e o resultado 
apresentado pelos líderes de cada grupo. A decisão final fica por conta da votação do plenário. 

 

Congresso e Conferência: Assembleia de delegados e representantes, de âmbito nacional e/ou  
internacional. É sempre evento de grande porte e de organização complexa, que reúne elevado 
número de participantes com o objetivo de assistir a apresentações feitas por especialista a 
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respeito de um ou mais temas. A programação é variada e podem ocorrer diversos eventos 
menores dentro do congresso. Apresenta conclusões que se tornarão públicas e decisões/ 
procedimentos (muitas vezes com o nome de “Carta de ....”) que serão adotados e servirão para 
nortear o desenvolvimento dos assuntos em pauta. 

 
Convenção: É uma assembleia de grande porte, geralmente promovida por entidade empresarial, 
cuja característica básica são as atividades grupais de pessoas que fazem parte de uma mesma 
empresa, instituição ou corporação. Pode ser, também, uma assembléia partidária em que se 
escolhem candidatos ou se adotam plataformas e regras para um partido político. 
 
Coquetel: Evento que pode ser único ou anteceder um almoço ou jantar. Os convidados são 
servidos por garçons que passam com bebidas e salgadinhos. Em alguns casos, coloca-se também 
buffet à disposição.  

 

Debate: Discussão pública entre dois ou mais oradores que devem apresentar e defender seus 
pontos de vista. Normalmente, em debates, o público é apenas assistente e não participa com 
perguntas. É um método bastante eficaz para expor temas que apresentam posições conflitantes. 
Os participantes da mesa devem ser pessoas muito seguras do assunto que vão tratar e, 
reconhecidamente, têm opiniões diversas sobre o tema. Deverá sempre haver a figura do 
coordenador ou moderador.  

 

Exposição: Evento que visa apenas à divulgação de produtos. Expositores participam comprando 
determinado espaço físico e ali montando seu stand. 
Existem também exposições nos campos da arte e da cultura que são eventos geralmente de caráter 
particular, de pequeno e médio porte, com o objetivo de mostrar a obra de um ou vários artistas.   
 
Encontro: Evento muito comum nas áreas de ciências humanas e sociais. Seu objetivo é expor 
trabalhos, estudos e experiências relevantes para essas áreas. Tem as mesmas características do 
congresso, porém, é de menor porte. 
 
Feira: Encontro de grande porte, aberto ao público, iniciativa de uma ou várias empresas que se 
associam para promover e divulgar produtos e serviços, com o objetivo de conquistar novas áreas 
do mercado. A feira é um eficiente instrumento de marketing, pelo contato direto com o público. Nela 
pode-se mostrar, explicar e permitir que pessoas experimentem ou examinem os produtos. 
 
Fórum: Reunião de discussão caracterizada pelo livre debate de idéias e discussões, com 
participação de grande público. Pode ser um centro de múltiplas atividades ou destinar-se a marcar 
a abertura em torno de temas de muita importância. 
 
Happy Hour: Evento de final de tarde, de cunho social, que reúne pessoas com o intuito de mostrar 
determinado produto, local ou apresentar pessoas. Tem boa aceitação por acontecer em horário 
normalmente não ocupado com negócios. É descontraído e de curta duração. 
 
Inauguração: Solenidade de curta duração na qual normalmente é servido um coquetel. Evento com 
poucos discursos e que devem pautar-se pela objetividade, mostrando a importância do que está 
sendo inaugurado. Na inauguração fazem-se agradecimentos aos que colaboram. 
 
Jornada: Reunião de profissionais de determinada área de conhecimento que visa ao tratamento 
prático de certo tema. Comumente utilizam-se técnicas de dramatização, demonstração ou 
apresentação de casos. 
 
Mesa-Redonda: Reunião de especialista ou pessoas entendidas que discutem ou deliberam em pé 
de igualdade, sobre determinado assunto. É coordenado por um moderador que disciplina a reunião 
e admite a participação do público, mediante perguntas feitas diretamente aos integrantes da mesa. 
 
Painel: Reunião na qual a mesa é composta por personalidades ou especialistas que apresentam 
diferentes pontos de vista a respeito de um tema que será debatido pelo plenário. Compreende, na 
sua organização interna, o simpósio e a mesa-redonda. 
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Palestra: Conferência proferida por especialista para um público não muito grande. Versa 
frequentemente sobre temas culturais e/ou educativos. 
 
Reunião: Termo utilizado para definir pequenos ou grandes agrupamentos com fins específicos. 
Reuniões podem acontecer durante congressos, convenções e outros. 
 
Salão: Evento destinado a promover e divulgar produtos, visando criar entre os consumidores uma 
imagem positiva das empresas participantes. Seu objetivo é a promoção da imagem da empresa e 
não a comercialização imediata. 
 
Seminário: Congresso científico ou cultural cujo objetivo é a atualização e o debate de 
conhecimentos técnicos. Grupo de estudos em que os participantes reunidos debatem cada matéria 
em questão. Nos seminários, cada pessoa pesquisa e relata o tema que lhe foi atribuído. 

 

Simpósio: Reunião de cientistas, técnicos, escritores ou artistas, destinado a apresentar 
comunicações sobre temas de grande interesse a um público selecionado. Reunião de especialistas 
que objetiva realizar intercâmbio de idéias e informações. Não tem como foco o debate. Tem a figura 
de um moderador e o público participa, ao final, com perguntas dirigidas aos membros da mesa. 

 

Sessão Solene: Sessão de instalação de um evento ou decorrente de comemorações tais como 
aniversários, homenagens póstumas e investidura em cargo. 
 
Workshop: Oficina de treinamento especializado cujo objetivo principal é praticar uma técnica. 
Nesse evento, o treinando aprende a executar a tarefa. O responsável pelo workshop deve ser 
alguém com muita prática, capaz de resolver problemas com rapidez e repassar aos participantes 
sua experiência. O local para a realização do workshop precisa ser adequado aos trabalhos que 
serão realizados. 

 
Aula Magna: Aula ministrada por uma alta autoridade. Difere da aula inaugural porque pode ser 
ministrada em qualquer época do período letivo. 

 

Aula Inaugural: Como o próprio nome diz, é a aula que inaugura um curso e deve receber atenção 
e a devida divulgação. O Reitor, na maioria das vezes, é quem faz a Aula Inaugural, mas pode ser 
proferida por professor de público e notório conhecimento do assunto do Curso. Devem estar 
presentes, além dos alunos, professores do curso e demais membros da Instituição. 
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⮚ MESA REDONDA SOBRE MOVIMENTO ESTUDANTIL  

Encontro promovido com a intenção de apresentar e formalizar a posse da nova 

gestão do Centro Acadêmico de Serviço Social e trazer uma abordagem sobre 

a importância dos movimentos estudantis com o objetivo de sensibilizar e 

informar os alunos, mostrar a origem e como atuam as instituições privadas. 

Data: 27 de fevereiro de 2019.  

Local: Auditório Nilton Lins  

Nº de participantes: 96 

 

 

⮚ ENCARCERAMENTO FEMININO E DIREITOS HUMANOS  

O evento teve como base o encarceramento feminino nas penitenciárias do 

Estado do Ceará e a importância dos Direitos Humanos que buscam oferecer 

o mínimo de direitos e garantias. 

Data: 11 de março de 2019.  

Local: Auditório Nilton Lins  

Nº de participantes: 120 
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⮚ SIMPÓSIO DE SERVIÇO SOCIAL   

Simpósio promovido junto com o Centro Acadêmico de Serviço Social da 

Faculdade Cearense com o tema: Existo porque resisto. O evento foi realizado 

em três dias consecutivos com palestras, grupos de discussão (GDs) e 

apresentações culturais. 

Data: 15, 16 e 17 de maio de 2019.  

Local: Auditório Nilton Lins  

Nº de participantes: 345 

 

 

 

⮚ MARKETING JURÍDICO: VOCÊ COMO UMA MARCA 

Evento promovido com o objetivo despertar nos acadêmicos do curso de Direito 

e Comunicação Social sobre diferentes formas de se promover o marketing 

jurídico utilizando diversas ferramentas, tecnologias e linguagens disponíveis. 

Data: 27 de maio de 2019.  

Local: Auditório Nilton Lins  
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Nº de participantes: 113. 

  

 

⮚ MÉTODO PSICOGENÉTICO: METODOLOGIA BASEADA NA APLICAÇÃO DOS 

ESTUDOS DE JEAN PIAGET À PEDAGOGIA  

Palestra voltada aos alunos do curso de Pedagogia e aberto a toda 

comunidade, onde foi apresentada uma metodologia baseada na aplicação 

dos estudos de Jean Piaget à Pedagogia, o Método Psicogenético. 

Data: 07 de junho de 2019.  

Local: Auditório Nilton Lins  

Nº de participantes: 122. 

 

 

⮚ COMISSÃO DE EMPREENDEDORISMO E MARKETING JURÍDICO DA OAB/CE 

A palestra visou estimular o debate sobre as questões de empreendedorismo 

na área jurídica e as diferentes formas e abordagens de linguagens que podem 

ser utilizadas no marketing jurídico.  

Data: 23 de outubro de 2019.  
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Local: Auditório Nilton Lins  

Nº de participantes: 117. 

 

 

⮚ PALESTRA MECIC ROSA – MOVIMENTOS ESTUDANTIL DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS  

O Projeto visou estimular o debate sobre as questões profissionais da área 

contábil e o futuro do profissional de contabilidade, possibilitando o 

desenvolvimento do pensamento crítico e postura profissional do acadêmico na 

sociedade e, consequentemente, a importância da formação profissional. 

Data: 24 de outubro de 2019.  

Local: Auditório da Faculdade Cearense – Campus II  

Nº de participantes: 127. 

 

 

 

⮚ CICLO DE PALESTRAS DE JORNALISMO ESPECIALIZADO: O JORNALISMO 

POLÍTICO EM DEBATE.  
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A atividade buscou estimular o debate sobre as questões profissionais do 

jornalismo especializado abordando a prática do jornalismo político buscando 

o desenvolvimento do pensamento crítico. 

Data: 24 de outubro de 2019.  

Local: Auditório da Faculdade Cearense – Campus II  

Nº de participantes: 127 

 

 

⮚ DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO SEM PARTIDO   

O evento foi aberto a toda comunidade acadêmica, mas com foco nos 

acadêmicos da área da educação, onde foram abordados dois importantes 

temas. O primeiro foi “O ser mais da educação: uma proposta Paulo Freiriana 

de Libertação”, e outro tema foi “As bases do projeto Escola sem Partido”. 

Data: 07 de novembro de 2019.  

Local: Auditório da Faculdade Cearense – Campus II  

Nº de participantes: 127. 
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⮚ JÚRI SIMULADO  

O projeto objetivou a compreensão da importância do Tribunal do Júri e a sua 

elaboração de teses jurídicas de defesa e de acusação, fundamentadas no 

direito penal e processual penal, assim como propôs dramatizar as sessões de 

julgamento.  

Data: 21 de novembro de 2019. 

Local: Auditório Nilton Lins. 

Nº de participantes: 138. 

  

 

⮚ I MOSTRA TECNOLÓGICA 

Mostra realizada durante três dias, com o objetivo de apresentar a toda 

comunidade acadêmica os trabalhos desenvolvidos durante o curso pelos 

alunos dos cursos de Rede de Computadores e Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas. 

Data: 27, 28 e 29 de novembro de 2019. 

Local: Auditório Nilton Lins. 

Nº de participantes: 96. 
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⮚ MOSTRA DE PROJETOS INTEGRADORES 

Evento promovido pela extensão em parceria com o curso tecnólogo de Gestão 

Financeira, para apresentar os projetos desenvolvidos como trabalho de 

conclusão de curso pelos acadêmicos do curso, aberto a toda comunidade 

acadêmica.  

Data: 03 de dezembro de 2019. 

Local: Auditório Nilton Lins.  

Nº de participantes: 112. 

 

 

⮚ O CONTADOR DO FUTURO 

Palestra realizada em alusão ao dia do contador, com o objetivo de destacar a 

importância do profissional da área contábil diante dos desafios e novas 

tecnologias e o rumo da profissão de contador para o futuro. 

Data: 23 de setembro de 2019. 
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Local: Auditório Nilton Lins.  

Nº de participantes: 138. 

 

 

⮚ 10ª EDIÇÃO ENCOMFAC   

A 10ª edição do ENCOMFAC aconteceu em três dias de eventos com o tema 

“A comunicação na era digital: impactos e desafios”. Realizado nos turnos 

matutino e vespertino com a presença de acadêmicos de diversas instituições 

de ensino, com diversas atividades como workshops, palestras e apresentação 

de Pesquisas com diferentes profissionais da área da comunicação Social, 

envolvendo os acadêmicos dos cursos de Publicidade e Propaganda e 

Jornalismo, assim como de outros cursos. 

Data: 21 de novembro de 2019. 

Local: FaC Campus III – Montese 

Nº de participantes: 389. 
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⮚ II QUIZ CONTÁBIL 
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Evento promovido pelo curso de Ciências Contábeis, aberto a toda comunidade 

acadêmica, onde foi abordado de forma temática a “Reforma Trabalhista” 

através de uma série de perguntas, e as equipes formadas por acadêmicos da 

Faculdade Cearense e de outras instituições foram convidadas a participar. 

Data: 11 de maio de 2020. 

Local: Google Meet.  

Nº de participantes: 112. 

 
 

⮚ DESAFIO DOS (AS) PROFISSIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE 

EM TEMPOS DE PANDEMIA  

O curso de Serviço Social da Faculdade Cearense, em alusão ao dia do(a) 

Assistente Social (15 de maio), promoveu uma "aula-live" com a tema: "Desafio 

dos (as) profissionais de Serviço Social na área da saúde em tempos de 

pandemia" abordando o dia-dia do profissional de Serviço Social nos hospitais 

públicos e privados de Fortaleza. 

Data: 14 de maio de 2020. 

Local: Redes Sociais – Instagram. 

Nº de participantes: 112. 
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⮚ PANORAMA POLÍTICO ATUAL: CRISES E O NOVO ESTADO BRASILEIRO 

Palestra promovida junto com o curso de Serviço Social onde foi discutido 

através de um bate papo entre os convidados o panorama político atual do 

Brasil e as novas perspectivas para a sociedade diante de um sistema político 

polarizado. 

Data: 16 de maio de 2020. 

Local: Redes Sociais – Instagram.  

Nº de participantes: 126. 

 

 

 

⮚ EU E O MUNDO 

Palestra realizada através das redes sociais onde foi abordado a nova realidade 

em que nos encontramos com a pandemia do COVID 19, os cuidados que 
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devemos ter e a atenção diante dos conflitos que surgiram com as mudanças 

que foram surgindo.  

Data: 21 de maio de 2020. 

Local: Redes Sociais – Instagram.  

Nº de participantes: 94. 

 
 

⮚ SAÚDE MENTAL E BEM ESTAR DO PROFESSOR 

A palestra aconteceu nas redes sociais da instituição, Facebook e Instagram, 

onde foi discutida a saúde mental e o bem estar do professor diante do novo 

cenário em que nos encontramos a partir da pandemia do COVID19 a partir do 

início do ano.  

Data: 22 de maio de 2020. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 87. 
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⮚ ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM TEMPOS DE COVID 

Estamos diante de um período pandêmico que gerou a necessidade de vários 

ajustes nas relações interpessoais. Nesse contexto, a legislação trabalhista 

precisou passar por alterações imediatas e temporárias, para tentar manter a 

empregabilidade e a vivência das empresas brasileiras. Diante desses ajustes, 

o profissional do Direito precisa estar atualizado e pronto para o mercado atual. 

A palestra abordou as novas mudanças que ocorreram com a legislação 

trabalhista.  

Data: 22 de maio de 2020. 

Local: Redes Sociais – Instagram.  

Nº de participantes: 94. 

 
 

 

⮚ POLÍTICAS EDUCACIONAIS E ESCOLAS DIFERENCIADAS: ESCOLAS 

INDÍGENAS E QUILOMBOLAS NO CEARÁ. 

A palestra buscou trazer um debate sobre as políticas de Educação Escolar 

Indígena, Quilombola e em Educação para as Relações Étnico-Raciais, 

inserindo a vivência escolar no Estado do Ceará através de relatos e 

experiências adquiridas ao longo da vivência à frente da sala de aula e gestão 

de políticas públicas. 

Data: 23 de maio de 2020. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 74.  
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⮚ QUEM TEM MEDO DO TCC  

A palestra abordou um assunto que muitos alunos têm interesse em saber. 

Afinal, "Quem tem medo do TCC?". A professora dos cursos de Jornalismo e 

Publicidade Zoraia Nunes trouxe alguns pontos que são fundamentais para os 

alunos que estão elaborando o Trabalho de Conclusão de Curso. A mediação 

ficou por conta da professora Leila Lopes, que ministra as disciplinas de TCC e 

Projetos Experimentais III, também dos cursos de Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda e Jornalismo. 

Data: 25 de maio de 2020. 

Local: Redes Sociais – Instagram.  

Nº de participantes: 82. 
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⮚ INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM UM CENÁRIO DE PANDEMIA  

A palestra trouxe a discussão o tema “Inovação e Empreendedorismos em um 

cenário de pandemia” com a presença do Doutorando em Administração Profº 

Carlos Chaym que abordou o tema, e da Doutora em Administração Professora 

Michelle Sobreira que foi nossa mediadora, e palestra também foi transmitida 

em parceria com a Universidade Nilton Lins em Manaus. 

Data: 29 de maio de 2020. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 136.  

 
 

⮚ MARKETING DIGITAL  

Convidamos a Diretora da Inspira Comunicação e Gestora de Marcas 

@monikavieira para um bate papo sobre Marketing Digital. A mediação foi feita 

pelo professor do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Cearense, 

Lucas Mendes, e aberta à comunidade em geral. 

Data: 03 de junho de 2020. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 82.  
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⮚ ARTE E CULTURA EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL  

O encontro entre o professor Lenildo Gomes e o professor Emerson Cardoso 

buscou apresentar aos alunos do curso de Comunicação Social as diferentes 

formas que os artistas tiveram que desenvolver para continuar a propagar arte 

e cultura em tempos de distanciamento social. 

Data: 05 de junho de 2020. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 96.  

 

 

⮚ O PAPEL DOS BANCOS DE DESENVOLVIMENTO NO FINANCIAMENTO AO SETOR 

PRODUTIVO EM TEMPOS DE PANDEMIA  

A palestra buscou fazer uma análise da atuação dos bancos públicos de 

desenvolvimento durante a pandemia do coronavírus e os efeitos da política 

macroeconômica brasileira, evento transmitido via google Meet para todos os 
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acadêmicos dos cursos de Gestão Financeira, administração logística e 

Ciências Contábeis. 

Data: 09 de junho de 2020. 

Local: Google Meet.  

Nº de participantes: 132.  

 

 

⮚ O DIREITO DO CONSUMIDOR EM MEIO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

A partir do início de 2020 a pandemia do COVID19 trouxe grandes mudanças, 

principalmente na questão que trata dos direitos do consumidor, e foi 

justamente esse o tema abordado na palestra que trouxe como título "O Direito 

do consumidor em meio a pandemia do coronavírus", 

Data: 10 de junho de 2020. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 331.  

 
 

 

⮚ BRASIL E POBREZA EM TEMPOS DE PANDEMIA 
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A palestra buscou expor aos alunos uma análise do Estado Brasileiro 

contemporâneo e sua interface com a morfologia da pobreza em tempos de 

pandemia. 

Data: 11 de junho de 2020. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 91.  

 

 

⮚ HÁBITOS DE CONSUMO: MUDANÇAS E PERMANÊNCIA NA PÓS PANDEMIA  

Convidamos a publicitária, doutora em Ciências da Comunicação, Lívia Silva. 

para conversar sobre " Hábitos de consumo: mudanças e permanência na pós 

pandemia", mediada pelo professor do curso de Publicidade e Propaganda, 

doutor em Comunicação, Alhen Rubens. 

Data: 13 de junho de 2020. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 84.  
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⮚ VELHICE, PANDEMIA E VIOLÊNCIA: UM DEBATE EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA 

Convidamos as assistentes sociais Gabriela Brilhante e Kelly Menezes para um 

bate papo envolvendo toda a comunidade acadêmica sobre o tema da violência 

praticada contra idosos durante a pandemia. 

Data: 15 de junho de 2020. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 71.  

 

 

⮚ DIREITO À CIDADE, ISOLAMENTO À CIDADE E PANDEMIA 

A palestra abordou o atual cenário de várias cidades brasileiras e em diversos 

lugares no mundo passaram a viver devido a pandemia do Novo COVID19, o 

isolamento social buscando destacar os direitos e obrigações que cada cidadão 

possui por estar e fazer parte de um meio social. 

Data: 22 de junho de 2020. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook. 

Nº de participantes: 84.  
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⮚ SEMANA DE PEDAGOGIA 2020 

A semana da pedagogia da Faculdade Cearense ocorreu durante 05 dias 

consecutivos no mês de junho com diversos convidados e atividades 

abordando assuntos ligados a vivência na sala de aula e gestão escolar durante 

o período da pandemia. 

Data: 24 de junho de 2020. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook. 

Nº de participantes: 331.  

 

 

⮚ CINCO DICAS PARA CRIAR UM PRODUTO DIGITAL  
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Recebemos para uma palestra em formato de bate papo com a sócia fundadora 

da Velozzi, Isadora Rebouças, que buscou ter um diálogo com nossos 

acadêmicos sobre dicas para a criação de um produto digital. 

Data: 25 de junho de 2020. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook. 

Nº de participantes: 86.  

 

 

⮚ A QUESTÃO SOCIAL E O BRASIL NA PANDEMIA  

A pandemia da COVID-19 aprofundou-se com uma série de transformações 

sociais, políticas e econômicas em curso. Fenômenos sociais ganharam novas 

dimensões e padrões societários estão sendo reconfigurados. Nesse sentido, 

a palestra buscou mostrar a toda a comunidade acadêmica que a ciência tem 

um papel crucial, pois aproxima saberes e contextos, oportunizando diálogos 

urgentes e democráticos sobre a questão social. 

Data: 16 de outubro de 2020. 

Local: Redes Sociais – Instagram  

Nº de participantes: 74.  
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⮚ GUARDA COMPARTILHADA E VISITAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA  

O tema abordado na palestra realizada dia 20 de outubro de forma online foi os 

Maus-tratos a animais e a mudança promovida no tipo penal pela lei 

14.064/2020. Contamos com a presença dos professores convidados e dos 

acadêmicos do curso de direito além do convite ter sido estendido à 

comunidade de forma geral. 

Data: 20 de outubro de 2020. 

Local: Redes Sociais – Instagram  

Nº de participantes: 74.  

 

 

⮚ GUARDA COMPARTILHADA E VISITAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA  

A Faculdade Cearense convidou as professoras Adriane Karam e Marina Maia 

para promoverem uma palestra abordando a guarda compartilhada e visitação 

em tempo de pandemia junto com os acadêmicos do curso de Direito e toda a 

comunidade em geral.  
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Data: 22 de outubro de 2020. 

Local: Redes Sociais – Instagram  

Nº de participantes: 98.  

 

 

⮚ A ÉTICA E A RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO CONTADOR  

Nesta palestra tivemos a presença das coordenadoras de Ciências Contábeis 

e do curso de Direito para abordar junto com a comunidade acadêmica a ética 

e a responsabilidade Civil e criminal do contador.  

Data: 26 de outubro de 2020. 

Local: Redes Sociais – Instagram  

Nº de participantes: 89.  

 

 

 

 

⮚ O BRASIL E AS DESIGUALDADES SOCIAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA  
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O curso de extensão com o tema “O Brasil e as desigualdades sociais em 

tempos de pandemia” foi ofertado para toda a comunidade acadêmica e ao 

público em geral, em 4 encontros presenciais de 5 horas cada. 

Data: 20 de novembro à 11 de dezembro de 2020. 

Local: Google Meet  

Nº de participantes: 32.  

 

 

⮚ QUEM TEM MEDO DO TCC  

A professora dos cursos de Jornalismo e Publicidade Zoraia Nunes convidou o 

egresso da Faculdade Cearense Halisson Ferreira, que hoje atua como repórter 

no canal de tv Verdes Mares – Filial da Rede Globo em Fortaleza, para falar 

sobre sua experiência na elaboração do seu trabalho de conclusão do curso de 

jornalismo. O encontrou contou com a participação dos alunos dos cursos de 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda e demais cursos. 

Data: 25 de novembro de 2020. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 72. 
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⮚ LANÇAMENTO DO LIVRO “PENSANDO A EDUCAÇÃO: REFLEXÕES COLETIVAS  

No dia 25 de novembro de 2020 a extensão promoveu o lançamento do livro 

“Pensando a Educação: Reflexões Coletivas” elaborado e organizado pela 

professora do curso de Pedagogia da Faculdade Cearense, Msª Ana Paula 

Tahim e convidados. 

Data: 25 de novembro de 2020. 

Local: Auditório Nilton Line e Redes Sociais – Facebook e Instagram.  

Nº de participantes: 192. 
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO EM 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ TEORIA E PRÁTICA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO E USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
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O Curso de Teoria e Prática de Ação de usucapião e usucapião extrajudicial 

promovido pelo curso de Direito da Faculdade Cearense, contou com a 

participação do professor Claudio Henrique Leitão Saraiva e outros convidados 

e foi aberto a toda comunidade em geral. 

Data: 23 e 30 de janeiro de 2021. 

Local: Google Meet.  

Nº de participantes: 42. 

 

 

⮚ COM VOCÊ NO ENEM EM 2021 

Pensando no cenário atual com a pandemia, a Faculdade Cearense promoveu 

uma semana de encontros on-line com professores renomados do ensino 

médio de diferentes áreas do conhecimento onde se buscou fazer uma revisão 

dos principais assuntos que poderiam ser cobrados no ENEM 2021. Evento 

oferecido de forma gratuita a toda a comunidade do Estado do Ceará de forma 

gratuita através das redes sociais, contou com a presença de alunos de 

diversas escolas públicas e privadas e candidatos em geral inscritos no ENEM 

2021. 

Data: 13, 14, 20 e 21 de janeiro de 2021. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 682. 
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⮚ FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O USO DO GCLASS, PADLET, KAHOOT E 

MENTIMETES POWTOON 

O Curso com foco nos acadêmicos do curso de pedagogia foi aberto a toda a 

comunidade acadêmica e buscou contribuir com a formação dos futuros 

profissionais da área da educação trazendo a teoria e a prática do uso de novas 

tecnologias em sala de aula. 

Data: 10 e 22 de fevereiro de 2021. 

Local: Google Meet.  

Nº de participantes: 72. 

 

 

 

 

 

⮚ SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE DIREITO 
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A semana acadêmica do curso de Direito da faculdade cearense aconteceu 

num ambiente virtual entre os dias 16 e 19 de março contando com a presença 

de vários professores e profissionais da área do direito tratando de diversos 

assuntos ligados à área. O evento foi focado nos acadêmicos do curso de 

direito, mas aberto a toda comunidade em geral. 

Data: 16 a 19 de março de 2021. 

Local: Google Meet.  

Nº de participantes: 286. 

 

  

 

 

⮚ AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

A aula inaugural dos cursos de ciências humanas e sociais foi promovida em 

parceria com a Universidade Nilton Lins em Manaus e contou com a presença 

da Drª Fabiana Basso, trazendo uma abordagem sobre os reflexos da COVID-

19 no dia a dia das empresas. 

Data: 18 março de 2021. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook. 

Nº de participantes: 282. 
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⮚ CONVERSANDO COM A COMUNIDADE 

Em 2021 a Faculdade Cearense em parceria com a Universidade Nilton Lins 

começou a promover o projeto de Extensão “Conversando com a Comunidade” 

com o intuito de informar e levar orientações e recomendações para a 

comunidade sobre o enfrentamento da pandemia. Considerando o momento 

ímpar vivenciado pelas pessoas no mundo inteiro, a ideia do projeto é oferecer 

informações e ajudar à comunidade a lidar com os desafios que impactam 

diretamente o dia a dia de todos, dentro de uma perspectiva de acolhimento, 

baseado em pressupostos científicos.  

Esse projeto está sendo realizado de forma quinzenal, às sextas-feiras à tarde, 

objetivando dialogar com a comunidade sobre temáticas atuais e relevantes da 

pandemia. Sendo realizado via plataforma virtual, transmitido pelas redes 

sociais da Faculdade Cearense e da Universidade Nilton Lins. 

As conversas contam com a participação de profissionais especialistas sobre 

os temas abordados, com participação gratuita, tanto para acadêmicos, quanto 

para pessoas da comunidade em geral. Há e-mail e telefone à disposição dos 

participantes, para que possam sugerir novas temáticas a serem abordadas, e 

para tirarem dúvidas relacionadas às conversas realizadas, bem como para 

orientações individualizadas.  

Cada conversa ficará disponível nas redes sociais das duas instituições, para 

todos que não tiveram oportunidade de assistir na hora que foi transmitido ao 

vivo. 
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Local: Redes Sociais – Instagram, Youtube e Facebook. 

 

 

 

 

⮚ LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

A palestra contou com a presença da Professora Drª Cacyone Gomes e trouxe 

como tema principal a nova Lei Geral de Proteção de Dados, discutindo sua 

aplicação na prática. Palestra promovida em parceria com a Universidade 

Nilton Lins em Manaus e contou com acadêmicos de Direito e Ciências 

Contábeis das duas instituições sendo transmitida de forma simultânea para 

Manaus e Fortaleza. 

Data: 30 de março de 2021. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 72. 
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⮚ HISTÓRIA E INDIGENISMO: PRÁTICAS DE ENSINO 

Em comemoração ao dia Índio a Faculdade Cearense em parceria com a 

Universidade Nilton Lins promoveu a palestra com o tema “História e 

indigenismo: Práticas de Ensino”. 

Data: 19 de abril de 2021. 

Local: Google Meet.  

Nº de participantes: 86. 

 

 

⮚ ANÁLISE DO MERCADO ECONÔMICO, ADMINISTRAÇÃO NAS EMPRESAS E 

MOTIVAÇÃO  
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O Evento aconteceu com a participação do Presidente Executivo da ELETROS 

– Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos o Srº José Jorge 

do Nascimento Júnior e Amalin Radier, Gerente de Compras Enel X North 

América - EUA fazendo uma análise do mercado econômico, administração nas 

empresas e motivação diante do cenário atual de pandemia que o Brasil se 

encontra. A palestra contou com a participação de diversos alunos da 

Faculdade Cearense e da Universidade Nilton Lins.  

Data: 4 e 5 de maio de 2021. 

Local: Google Meet  

Nº de participantes: 82. 

 

 

⮚ LIÇÕES PRÁTICAS DE CONTABILIDADE ESTRATÉGICA PARA SUPERAR A 

CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA  

Palestra contou com a presença do  professor Glauberfran Vidal, que abordou 

as lições práticas de contabilidade estratégica para superar a crise causada 

pela pandemia. Palestra teve público-alvo os alunos dos cursos de Ciências 

Contábeis e Direito. 

Data: 26 de abril de 2021. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook. 

Nº de participantes: 72. 



51 

 

 

 

 

 

⮚ GABARITANDO OAB/ENADE 

Minicurso realizado em parceria com a Universidade Nilton Lins nos dias 28 e 

30 de abril pelo professor Vanylton Santos, com o tema Conciliação, Mediação 

e Arbitragem. O minicurso também teve como objetivo preparar os acadêmicos 

de Direito para a prova da OAB e o ENADE e contou com a presença de vários 

alunos da Faculdade Cearense e da Universidade Nilton Lins.  

Data: 28 e 30 de abril de 2021. 

Local: Google Meet  

Nº de participantes: 148. 
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⮚ SEMANA DO (A) ASSISTENTE SOCIAL  

A semana do (a) Assistente Social da Faculdade Cearense aconteceu entre os 

dias 12 e 17 de maio e contou com a presença de diversos profissionais 

abordando temas relevantes e a vivência na prática do assistente social diante 

do atual cenário de pandemia. 

Data: 12 e 17 de maio de 2021 

Local: Redes Sociais – Instagram, Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 298. 

 

   

 

 

⮚ SEMANA DE ENFERMAGEM  

A semana enfermagem da Faculdade Cearense aconteceu entre os dias 12 e 

14 de maio e contou com a presença dos nossos professores e diversos 

profissionais convidados que estão atuando na linha de frente no combate ao 

COVID-19, abordando temas que foram desde as possibilidades de mercado 

do profissional de enfermagem e a vivência nos hospitais públicos e privados 

do Estado do Ceará. 

Data: 12 e 14 de maio de 2021. 

Local: Redes Sociais – Youtube e Facebook. 

Nº de participantes: 272. 
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⮚ ECONOMIA E MARKETING NA NUTRIÇÃO  

 O Minicurso sobre economia e marketing na nutrição foi realizado em parceria 

com a Universidade Nilton Lins e contou com as professoras Izabela Moura, 

Talita Mota e Manuela Marinho. O evento contou com a presença de vários 

alunos da Faculdade Cearense e da Universidade Nilton Lins.  

Data: 25 de maio de 2021. 

Local: Google Meet  

Nº de participantes: 58. 
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⮚ COMPARTILHANDO E DISSEMINANDO O CONHECIMENTO – DIMENSÕES DO 

BIM 1D AO 10D 

Minicurso realizado em parceria com a Universidade Nilton Lins no dia 29 de 

maio com a professora Célia Regina Alberti Leitão através do Google Meet e 

contou com a participação de diversos alunos da Faculdade Cearense e da 

Universidade Nilton Lins.  

Data: 12 e 14 de maio de 2021. 

Local: Google Meet  

Nº de participantes: 75. 

 

 

⮚ A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE VAPOR EM INDÚSTRIAS SUSTENTÁVEIS  



55 

 

Minicurso realizado em parceria com a Universidade Nilton Lins nos dias 27 e 

28 de maio e contou com a participação do professor especialista Lucio Oliveira 

de Brito.  

Data: 27 e 28 de maio de 2021. 

Local: Google Meet  

Nº de participantes: 56. 

 

 

⮚ SOFTWARES UTILIZADOS NA CONCEPÇÃO DE PROJETOS BIM  

Minicurso realizado em parceria com a Universidade Nilton Lins no dia 10 de 

junho com o professor Charles Sabino através do Google Meet abordando a 

utilização de Softwares na concepção de projetos bim e contou com a 

participação de diversos alunos da Faculdade Cearense e da Universidade 

Nilton Lins.  

Data: 10 de junho de 2021. 

Local: Google Classroom 

Nº de participantes: 92. 
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⮚ V FÓRUM ON-LINE DE COMUNICAÇÃO NILTON LINS   

Nos dias 14 e 15 de junho aconteceu o V Fórum On-line de comunicação Nilton 

Lins trazendo como tema principal o “empreendedorismo no jornalismo 

discutindo a construção de uma carreira 5.0 e a criatividade como negócio''. O 

evento foi realizado em parceria com a Universidade Nilton Lins e contou com 

a participação dos alunos das duas instituições. 

Data: 14 e 15 de junho de 2021. 

Local: Redes Sociais – Instagram, Youtube e Facebook.  

Nº de participantes: 58. 
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