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1- PROJETO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP)
DESCRIÇÃO:
O projeto Centro de Formação Profissional consiste em ofertar GRATUITAMENTE
cursos profissionalizantes para pessoas de baixa renda objetivando viabilizar inserção
no mercado de trabalho. Todos os cursos são ministrados por funcionários ou por
alunos regularmente matriculados na Universidade de Fortaleza, que não possuam
reprovação no histórico acadêmico.
OBJETIVO:
Capacitar profissionalmente pessoas de baixa renda de diversas comunidades,
que estão excluídas do mercado de trabalho.
RESULTADOS OBTIDOS:
No ano de 2015, 1.820 (mil oitocentas e vinte) pessoas foram beneficiadas
diretamente com cursos ofertados pelo Projeto. O total de assistidos de 2002 até 2015
chega a mais de 30 (tritnta) mil pessoas.

2- PROJETO JOVEM VOLUNTÁRIO
O projeto Jovem Voluntário consiste na promoção de atividades voluntárias em
prol de pessoas inteernadas em clínicas e hospitais, bem como Casa de Idosos. Criado
em 2002, com enfoque voltado para a atenção lúdica a crianças, adolescentes e idosos
que se encontram internados em hospitais conveniados com a Universidade.
O jovem voluntário recebe, ao final do período de participação, certificado válido
em todo o Brasil, de acordo com a Lei do Voluntariado, como prestador de serviços
voluntários dedicados à sociedade. O estágio dos alunos do Projeto Jovem Voluntário
acontece nas seguintes instituições: Núcleo de Atenção Médica Integrada – NAMI,
Associação Peter Pan, Lar Torres de Melo, Instituto Dr. José Frota, Hospital São José e
Albert Sabin.
OBJETIVO:
•

Sensibilizar os alunos universitários quanto à responsabilidade social e
corporativa;

•

Formar jovens para que exerçam sua cidadania de forma plena;

•

Oportunizar a criação de programas sociais;

•

Minimizar a dor e sofrimento de crianças, adolescentes e idosos que se
encontram internados.
RESULTADOS OBTIDOS:
Foi realizado no ano de 2015 um total de 9.423 atendimentos.

3- PROJETO EDUCAÇÃO E SAÚDE NA DESCOBERTA DO APRENDER

DESCRIÇÃO:
O projeto Educação e Saúde na Descoberta do Aprender consiste numa parceria
da Fundação Edson Queiroz com o Instituto do Rim e o Instituto de Doenças Renais em
Fortaleza. Desde 2000, o projeto proporciona a alfabetização de crianças e
adolescentes, na própria clínica de tratamento, simultaneamente, ao processo de
hemodiálise. As aulas são dadas, voluntariamente, por alunos da Universidade de
Fortaleza, durante as sessões de hemodiálise nas duas clínicas. Concebido
especialmente para o projeto, o conteúdo programático aborda noções de português,
leitura, matemática e ludicidade.
OBJETIVO:
Proporcionar às crianças, adolescentes e adultos em tratamento de hemodiálise,
que não conseguiram aprender formal e informalmente, situações de aprendizagem
que lhes possibilitem o desenvolvimento de habilidade e aquisição de conhecimento.
RESULTADOS OBTIDOS:
O projeto Educação e Saúde na Descoberta do Aprender atendeu 1.451 (mil,
quatrocento e cinquenta e um) pacientes em 2015.

4- PROJETO AGENTES VAREJISTAS
DESCRIÇÃO:
Trata-se de um projeto destinado a jovens da Comunidade do Dendê. Nele, os
jovens participam de cursos modulares semestrais, em que aprendem noções de
vendas, higienização, armazenamento, empreendedorismo, gestão de custos e
estoques, marketing e atendimento ao cliente, tudo ministrado por universitários
bolsistas institucionais. Após serem capacitados, os jovens da comunidade participam
ainda de processos seletivos para atuarem como vendedores de produtos da marca
Indaiá no campus.
OBJETIVO:
Ofertar cursos de qualificação profissional para a Comunidade do Dendê;
Gerar renda através da comercialização dos produtos da Indaiá para os
participantes do projeto;
Despertar a visão de empreendendorismo junto aos participantes do projeto.

RESULTADOS OBTIDOS:
Em 2015, o projeto contou com 45(quarenta e cinco) agentes varejistas que
atendem a toda a comunidade acadêmica da Universidade de Fortaleza.

5- ESCOLA DE APLICAÇÃO YOLANDA QUEIROZ
DESCRIÇÃO:
Inaugurada em 1982, a Escola de Aplicação Yolanda Queiroz consiste em
proporcionar educação GRATUITA às crianças da Educação Infantil V até a 5ª série do
Ensino Fundamental I, residentes nas comunidades vizinhas ao campus e a filhos de
funcionários da Universidade de Fortaleza.
As crianças recebem

material escolar, fardamento e lanche, e o currículo é

enriquecido com atividades como aulas de música(piano, sanfona,violino,flauta)
Informática, Artes Plásticas, Ludoteca, Dança, e Educação Física. A Escola Yolanda
Queiroz é também campo de prática de estágio para alunos dos cursos dos Centros de
Ciências Humanas e da Saúde.
OBJETIVO:
Proporcionar gratuitamente educação a crianças, de ambos os sexos, na faixa de
5-12 anos, nos cursos de Educação Infantil V até a 5ª série do Ensino Fundamental I.

RESULTADOS OBTIDOS:
Em 2015, 550 crianças receberam educação de qualidade, tendo a Escola sido
laureada com com o Prêmio Nacional de Gestão Educacional-PNGE.
A Orquestra Sanfônica Infantil da Escola de Aplicação Yolanda Queiroz vem
sendo um destaque para a formação das crianças, com apresentações internas e com
vários convites de apresentação externa.
6- PROJETO QUINTA LITERÁRIA
DESCRIÇÃO:

Analisar e debater os clássicos da literatura brasileira e estrangeira pelo viés
jurídico, literário, sociológico, econômico, psicológico, filosófico e jornalístico, ou seja,
de forma interdisciplinar, para que através do lúdico e das múltiplas representações das
relações humanas encontradas na literatura e na arte, o discente possa dar novo
significado ao conteúdo apreendido em sala de aula e, assim, ampliar sua visão de
mundo.
OBJETIVOS:
•

Desenvolver o senso crítico do aluno da Universidade de Fortaleza e ainda dos
alunos de escolas públicas e privadas;

•

Promover a interdisciplinaridade para a reconstrução de um novo saber;

•

Viabilizar uma releitura do mundo a partir das diferentes representações sociais
percebidas na arte e na cultura literária de modo a desenvolver relações mais
humanas no aluno;

•

Instigar no aluno o interesse pela leitura e pela cultura de forma geral;

•

Envolver o aluno de forma lúdica na busca pela informação significativa;

•

Proporcionar ao aluno ampliação de horizontes para além da sala de aula;

•

Possibilitar um contato mais efetivo e significativo do aluno das escolas públicas
e privadas com a Universidade de Fortaleza;

•

Promover a aprendizagem significativa por meio da arte, da cultura e da
interdisciplinaridade curricular.
RESULTADOS OBTIDOS:
Em 2015 1.720 alunos participaram do Projeto sendo relacionado com as visitas

às Exposições em cartaz no Espaço Cultural Airton Queiroz (Adriano Varejão, Beatriz
Milhazes e Unifor Plástica).
7- DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE
DESCRIÇÃO:
Realizar o evento comemorativo ao dia mundial do Meio Ambiente, fomentando,

assim, o estudo voltado à elaboração e desenvolvimento de práticas direcionadas à
sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. Neste ano o tema escolhido é Educação
Ambiental, tendo como objetivo estimular a preservação ambiental, através da
educação, ferramenta prioritária para o desenvolvimento sustentável.

OBJETIVO:
Ampliar o envolvimento da universidade, de instituições e organizações públicas e
privadas, além da comunidade local em ações que visem entender melhor a relação do
homem com o meio ambiente, tentando mitigar os impactos adversos dessa interação,
por meio do engajamento cidadão e da adoção de novas culturas e práticas sócio
-ambientais - tecnológicas.
RESULTADOS OBTIDOS:
Participaram do evento 3.500(três mil e quinhentos) alunos e professores da
comunidade acadêmica e público em geral.

8- PROJETO TÔ DE OLHO
O projeto consiste na realização de um projeto social junto aos agentes,
acompanhando-os quanto ao fardamento, frequência, comportamento, vocabulário e
postura.
OBJETIVOS:
Ofertar cursos de qualificação profissional para os guardadores dos automóveis
estacionados ao entorno da Unifor, resolvendo, assim conflitos de territorialidade bem
comum entre os “flanelinhas”.

9- SEMANA NACIONAL DA RESPONSABILIDADE SOCIAL “ÉTICA E
COMPROMISSO COM A VIDA”
DESCRIÇÃO:
Realizar um evento comemorativo do Dia Nacional da Responsabilidade Social,
com o intuito de engajar alunos da universidade, mostrar os projetos da Universidade
de Fortaleza e incentivar a interação da comunidade acadêmica com os projetos
sociais.
OBJETIVO:
O objetivo da campanha é que as instituições promovam em uma semana uma
mostra dos projetos e ações socialmente responsáveis que são desenvolvidos ao longo
do ano. As atividades são, portanto, definidas pela instituição de acordo com o contexto
em que está inserida.
Instituída em 2005 pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior (ABMES), a campanha nacional da "Responsabilidade Social do Ensino
Superior Particular" tem por objetivo apresentar ao público projetos sociais nas áreas
de educação, saúde, cultura, esporte, meio ambiente, entre outros, visando demonstrar,
com fatos e números, que as instituições vêm cumprindo com a sua responsabilidade
social.
Por sua vez, a Universidade de Fortaleza, ciente do seu compromisso para uma
sociedade mais justa e um ambiente mais limpo, promove, de 14 a 19 de setembro,
sua Semana de Responsabilidade Social. A proposta do evento é engajar os alunos da
Unifor, apresentar os projetos sociais desenvolvidos pela Fundação Edson Queiroz e

incentivar a interação da comunidade acadêmica com essas ações.
O tema deste ano é "A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o
respeito pela dignidade humana". O evento é aberto ao público e a realização é da
Divisão de Responsabilidade Social da Unifor.
Na programação, disponível no site da Unifor, constam exposição e venda de
materiais recicláveis, apresentações artísticas, distribuições de sementes, atividades
desportivas, prestação de serviços de saúde (exame auditivo, triagem vocal,
vacinação, teste de glicemia e de pressão arterial, massagem, estética facial), e de
serviços sociais (emissão de RG, CPF e de certidão de nascimento, negociação de
dívida com a Coelce, atendimento jurídico).
RESULTADOS OBTIDOS:
Participaram do evento em 2015 um total de 15.110 (quinze mil, cento de dez)
pessoas.
10- PROJETO: FABRICAÇÃO ARTESANAL DE
VASSOURAS COM GARRAFAS PET/ POLO DE PRODUÇÃO
OBJETIVOS:
Capacitar pessoas de comunidades carentes na fabricação de vassouras com
garrafas “pet”,a fim de promover a geração de renda de forma sustentável. Após o
projeto foi instalado o Polo de Produção de vassouras no recém-inaugurado Conselho
Comunitário Celina Queiroz.
PÚBLICO-ALVO:
Moradores da comunidade do Dendê.
Nº DE PARTICIPANTES: 45 (quarenta e cinco) pessoas
11- PSICOLOGIA: ATENÇÃO PSICOLÓGICA COM CRIANÇAS EM CUIDADOS
PALIATIVOS.
OBJETIVOS:

Desenvolver pesquisa de campo em cuidados paliativos com crianças portadoras
de câncer que estão fora de possibilidade de cura e seus familiares.
Nº DE ATENDIMENTOS: 28 ( vinte e oito)
12- EQUOTERAPIA: UM MÉTODO TERAPÊUTICO E EDUCACIONAL QUE
UTILIZA O CAVALO DENTRO DE UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR

OBJETIVOS:
Desenvolver pesquisa de campo interdisciplinar em Equoterapia com crianças
portadoras de várias síndromes.
PÚBLICO-ALVO: crianças portadores de Síndromes.
Crianças com faixa etária variada entre três e quinze anos com necessidades
especiais. Essas crianças serão acompanhadas na Célula do Regimento de Policia
Montada Coronel Moura Brasil. O curso contou com o auxílio de 16 alunos.
Nº DE ATENDIMENTOS: 45 (quarenta e cinco)
13. LIGAS DE SAÚDE CURSO DE MEDICINA
As Ligas Acadêmicas são grupos de alunos que se organizam para
oaprofundamento didático em determinado tema. Adotam atividades extracurriculares e
possuem função primordial de extensão universitária, incorporando atividades de
prevenção e promoção da saúde. Dentre as atividades, destacam-se a realização
deaulas teóricas, cursos, simpósios, projetos de pesquisa e atividades junto a
serviçosmédicos ou a comunidades.
Em 2014, a Vice-Reitoria de Extensão em articulação com a Diretoria do Centro
de Ciências da Saúde - CCS instituiu um regimento para normatizar e otimizar
aabertura de novas Ligas Acadêmicas na FCMMG, através da determinação
deparâmetros de planejamento. O objetivo é controlar e racionalizar a abertura de
novas Ligas na instituição, privilegiando àquelas cujas propostas sejam relevantes e

contributivas e impedindo o surgimento de grupos com ideologias mal definidas
prejudiciais ou mesmo incompatíveis com as proposições da formação profissional na
área da saúde. Esta ação também visa o acompanhamento das atividades das Ligas
atuantes, na intenção de auxiliar o cumprimento de sua função primordial de extensão
universitária.
Nº DE LIGAS: o Curso de Medicina conta hoje com 52 (cinquenta e duas) Ligas de
Saúde, regulamentadas e em pleno funcionamento.

