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APRESENTAÇÃO 

         IADE, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, tendo como membros a Universidade 
Estadual Vale do Acaraú – UVA, o Governo do Estado do Ceará, a Universidade Federal do Ceará – UFC, a 
Prefeitura Municipal de Sobral e a Diocese de Sobral. 
 
          Atuamos para construir soluções concretas para os problemas da UVA, oportunizando o financiamento de 
bens e de serviços técnicos, administrativos e gerenciais que são demandados por essa IES. 
 
          Nossas propostas se traduzem em políticas e práticas flexíveis que se adaptam a diversos contextos, 
favorecendo uma maior aproximação entre as culturas universitárias, governamental e empresarial de  forma a 
criar um cenário mais propício a aceleração e sustentação do desenvolvimento do Município de Sobral – CE. 
 
          A experiência de mais de 14 anos de atuação nos confere uma profunda compreensão da região norte do 
Ceará e possibilita ao IADE ser um importante vetor dessa aproximação, buscando diversificar e ampliar suas 
ações prestando serviços de assessoria e consultoria em diversas áreas, promovendo e organizando  eventos 
científicos e culturais, cursos e concursos, recrutando, selecionando e capacitando recursos humanos para 
instituições públicas e privadas, celebrando convênios, acordos e outros instrumentos  jurídicos para tais fins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

Cultura 

Desenvolvimento Tecnológico 

Educação 

Ensino 

Esporte 

Extensão 

Meio Ambiente 

Pesquisa 

Saúde 
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EDUCAÇÃO________________________________________________________________ 

 
 

• VIII SEMANA DE PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO, SABERES, INTERCULTURALIDADE: 

OS DESAFIOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA UM MUNDO INCLUDENTE. 

 

 

 

A VIII Semana de Pedagogia foi um evento realizado entre os dias 10 a 14 de dezembro de 2018 e 

que visou disseminar o conhecimento das principais inovações pedagógicas diante da atual conjuntura 

educacional, a reflexão através do pensamento crítico, o debate e o diálogo em pesquisas científicas, a troca 

de experiências e relatos dos desafios encontrados perante a prática pedagógica, a divulgação de trabalhos 

produzidos por acadêmicos de Pedagogia e áreas afins. 

Realizamos um amplo debate sobre a EDUCAÇÃO, SABERES E INTERCULTURALIDADE: OS DESAFIOS 

DA PRATICA PEDAGÓGICA PARA O MUNDO INCLUDENTE, por meio de palestras, grupos de discussões, 

oficinas, minicursos e apresentações de trabalhos científicos, artísticos e culturais. O evento permitiu aos 

alunos e professores do curso de pedagogia e de outros cursos da universidade a interagir com comunidades 

indígenas, quilombolas, campo, juventude, feministas entre outras e conhecer os projetos de educação dessas 

comunidades.  

 

 



                        

            

 

 

   DIVULGAÇÃO 

https://www.facebook.com/events/universidade-estadual-vale-do-acara%C3%BA-campus-bet%C3%A2nia-

bloco-da-pedagogia/viii-semana-de-pedagogia-educa%C3%A7%C3%A3o-saberes-

interculturalidad/173939323489954/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/universidade-estadual-vale-do-acara%C3%BA-campus-bet%C3%A2nia-bloco-da-pedagogia/viii-semana-de-pedagogia-educa%C3%A7%C3%A3o-saberes-interculturalidad/173939323489954/
https://www.facebook.com/events/universidade-estadual-vale-do-acara%C3%BA-campus-bet%C3%A2nia-bloco-da-pedagogia/viii-semana-de-pedagogia-educa%C3%A7%C3%A3o-saberes-interculturalidad/173939323489954/
https://www.facebook.com/events/universidade-estadual-vale-do-acara%C3%BA-campus-bet%C3%A2nia-bloco-da-pedagogia/viii-semana-de-pedagogia-educa%C3%A7%C3%A3o-saberes-interculturalidad/173939323489954/


• XX SEMANA DE ZOOTECNIA 

O Centro Acadêmico promoveu nos dias 13 a 17 de maio a XX Semana da Zootecnia, trazendo como 

tema “Criados pela natureza, melhorados pela Zootecnia”, acontecendo no auditório central da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú – UVA. A referida semana teve mais de 10 palestras e ainda 4 minicursos, sendo esses 

últimos realizados no dia 16, quinta-feira o dia todo.  

Objetivo: A XX Semana da Zootecnia teve como objetivo geral promover a discussão de ideias, a 

divulgação de novos conhecimentos por meio de palestras roda de conversas e minicursos, em suma, reunindo 

a teoria à prática.  

Público alvo: discentes, docentes e público externo. 
 

Número de participantes: 115 
 

Divulgação do evento: meio de redes sociais 

 

Figura 1 – Programação da XX Semana da Zootecnia. 

 

 

Figura 2 – Solenidade de abertura com as palavras do nosso ilustríssimo Reitor Fabiano Cavalcante, do nosso 
coordenador e diretores de centro presentes. 



 

Figura 3 – Foto de apresentação dos nossos patrocinadores, como por exemplo o IADE. 

 

 

Figura 4 – Aluna tirando foto no banner da XX Semana da Zootecnia, patrocinado pelo o IADE. 

 

Na ocasião, foram sorteados alguns brindes patrocinados pela PRAE – Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis, sendo eles kits escolares, broches etc (Figura 5). A PRAE também colaborou com nossa semana 

disponibilizando almoço e jantar grátis para todos os participantes do evento (Figura 6).  



                                        

 

            Figura 5 – Sorteio de brindes entre os alunos                                Figura 6 – Ticket alimentação 

             

           

 

Figura 7 – Alguns monitores da XX Semana da Zootecnia preparando o coffe-break dos alunos, que 
contava com refrigerantes e biscoitos, doados pelo IADE, e no último dia de encerramento teve um bolo 
temático com o slogan do evento.  

 

 

 



 

Figura 8 – Ao final de cada palestra eram entregues aos palestrantes seus respectivos certificados 

 

 

 
 

Figura 9 – Membros da atual gestão do Centro Acadêmico Cláudia Goulart com um dos palestrantes da 
semana da zootecnia, João Paulo Arcelino do Rego. 

 

 

 

 

 

 



 

• I SIMPÓSIO SOBRE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO – TEA 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Nos últimos anos a inclusão escolar de alunos com deficiência tem conquistado espaço nas 

discussões e fundamenta-se no Art. 205 da LDB 9.394/96. É uma preocupação que se evidencia nas reformas 

que vêm sendo implementadas na política de inclusão e aponta para a necessidade de mudanças nos 

paradigmas que norteiam a prática educativa da escola regular. Somos cientes de que há uma grande 

dificuldade no que se refere a formação do professor para trabalhar com esse público, devido as suas 

especificidades, há também falta de conscientização dos pais e uma certa resistência de muitos educadores 

quanto a inclusão efetiva desses alunos. Esses desafios que se interpõem à prática educativa devem funcionar 

como instrumento de motivação e nos impulsionar na busca de meios para a superação e não como barreira 

para a busca de estratégias que favoreçam a inclusão. Partindo desse pressuposto pensamos nesse momento, 

onde o assunto possa ser discutido considerando o conhecimento cientifico e a vivência cotidiana dos 

palestrantes. Dessa forma, organizamos o evento com o seguinte formato.  

No dia 12 de abril, na abertura teremos uma exposição de recursos pedagógicos acessíveis 

construídos a partir da demanda dos professores das escolas da rede estadual, municipal e ONG’s. O segundo 

dia inicia com a palestra da professora Ana Cláudia Queiroz Bonfim e depois com a professora Cibelly Aliny 

Siqueira Lima Freitas. Ao final da tarde do dia 13 teremos uma roda de conversa com as duas professoras que 

também são mães de crianças com TEA. Esperamos dessa forma que as crianças e jovens com Transtorno do 

Espectro do Autismo sejam de fato incluídas na nossa sociedade. 

 

 

 



OBJETIVOS 

Nosso objetivo é mobilizar profissionais da educação, saúde e familiares das pessoas com o 

diagnóstico do Transtorno do Espectro do Autismo com a intenção de construir uma rede de colaboração na 

busca de alternativas para viabilizar a inclusão dessas crianças e jovens na escola regular, bem como nos 

diversos espaços sociais.  

 

PROGRAMA 

DATA ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

DIA 12 Organização do material de apresentação  Glicia Maria 

DIA 12 Credenciamento Glicia Maria 

DIA 13 Apresentação dos trabalhos e jogos  Maria Alice 

DIA 13 Transtorno do Espectro do Autismo e Educação Inclusiva Ana Cláudia 

DIA 13 Intervenção e Tratamento  Ana Cláudia 

DIA 13 Mesa Redonda: Alterações Sensoriais Cibeli Freitas e Ana Cláudia 

 

Nº DE PARTICIPANTES 

Nos dois dias de evento tivemos a participação em torno de 60 pessoas, dentre profissionais da área 

da saúde, educação, familiares e demais pessoas interessadas no assunto. 

A divulgação foi realizada através das redes sociais, grupos de whatsapp, facebook e outros. 

 

 

 

 

 



• XV SEMANA DE CIÊNCIAS SOCIAS 

 

 
 

As semanas de Ciências Sociais tem a praxe de tratar assuntos relevantes para o meio social, 

extrapolando as barreiras científicas. A “XV Semana de Ciências Sociais: Os Desafios da Democracia no Brasil” 

irá abrir um diálogo entre alunos, professores e sociedade sobre a temática que mais vem sido discutida na 

atualidade, a democracia. O evento contará com palestras, conferências, minicursos, apresentação de trabalhos, 

oficinas e apresentações culturais. Ocupará inúmeros espaços do campus Betânia na busca de agregar mais 

alunos e professores que não são diretamente vinculados ao curso de ciências sociais, pois entendemos que a 

democracia é uma temática muito relevante pra ser discutida somente entre as paredes do nosso curso. 

Objetivos (Apontar o objetivo geral e os objetivos específicos do curso) 

 

O objetivo geral é abrir uma discussão entre a comunidade acadêmica e os demais envolvidos sobre 

democracia, pois o contexto político atual é bem delicado e necessita de uma análise e discussão, criando um 

fluxo de informações deferidas por cientistas e atingindo toda a comunidade acadêmica e sociedade. 

Temos como objetivos específicos integrar a comunidade acadêmica dentro da discussão sobre democracia, 

mostrar as produções cientificas e contribuições das ciências sociais para a sociedade em geral, e fortalecer o 

nosso curso de ciências sociais dando prioridade e destaque aos trabalhos dos alunos e professores do curso. 

 

Justificativa/Relevância (Enfatizar aspectos como, por exemplo, as demandas sociais que dialogarão com o curso, a articulação 

do curso com o Ensino e a Pesquisa, dentre outros) 

 

Há uma extrema necessidade de trabalhar a temática democracia em todos os ambientes, sempre que 

possível. Nós do curso de Ciências Sociais, estudiosos da ciência política, vimos necessidade em fazer um 

momento formativo dentro da comunidade acadêmica, expondo nossa ciência, reafirmando a importância das 

ciências sociais para a sociedade, já que o curso foi vítima de ataques vindos do governo federal. É relevante 

tratar sobre política em uma universidade na qual mais da metade dos alunos provém de cidades interioranas 

onde não há grandes manifestações políticas, como os atos em defesa da educação que ocorreu no dia 15 de 

maio de 2019, sendo assim se faz necessário aproximar todos os estudantes da macropolítica brasileira. 

 

 



Resultados esperados 
 

Esperamos da comunidade acadêmica uma vasta troca de conhecimentos e olhares sobre a 

democracia brasileira, troca esta, embasada em conhecimento e produção cientifica, mostrando suas causas e 

efeitos dentro da sociedade. Esperamos também da comunidade acadêmica um retorno a sociedade civil, que é 

onde se concretiza a empiria das ciências sociais. Esperamos que a partir do evento haja uma abertura para 

contato entre sociedade civil e universidade para debates e discussões sobre democracia, luta, 

representatividade e poder. 
 
Plano de Trabalho 

 

Trabalharemos com palestra onde professores estudiosos da área da democracia irão compor a mesa 

e irão expor seus conhecimentos e pesquisa no campo; Contaremos com minicursos com temáticas mais 

específicas dentro do campo de debate da democracia; Contaremos com oficinas que instruirão a produção 

cultural e cientifica dos nossos alunos; Promoveremos também rodas de conversa para que os inscritos no 

evento possam expor seus conhecimentos e dúvidas, em busca de um debate em torno da democracia; 

Contaremos com momentos culturais onde iremos expor muita arte, instrumento que foi e é crucial na luta pela 

democracia.  
 

Fotos do Evento 

                

                 

 



• FORCULT – 3º FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO CULTURAL DE INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR 

 

 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

Este relatório apresenta um brevemente as atividades do III Fórum de Gestão Cultural das 

Instituições de Ensino Superior (Forcult), que aconteceu nos dias 31 de julho, 01, 02 e 03 de agosto de 2019, 

em Salvador, Bahia.  

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) foi convidada a participar do evento, indicando como 

representante da IES, a coordenadora de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX).  

A viabilização da participação no evento deu-se através de recursos oriundos da PROEX e do Instituto 

de Apoio ao Desenvolvimento da UVA (IADE), que apoiou a iniciativa. 

2. O EVENTO 
 

O III Fórum de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior (Forcult) realizou-se nas 

dependências do Campus Ondina, na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em Salvador, Bahia. Essa edição do 

evento, como as duas anteriores, aconteceu paralelamente ao XV Encontro de Estudos Multidisciplinares em 

Cultura (Enecult). 

O Forcult objetivou debater o papel da cultura nas IES e as estratégias de fortalecimento das políticas 

culturais no âmbito acadêmico. Durante o Fórum aconteceu uma assembleia deliberativa, com o objetivo de 

organizar e fortalecer o Forcult como espaço regular de articulação das áreas de cultura das Instituições de 

Ensino Superior. Para isso foi elaborada uma Programação (Anexo 1) que a incluiu discussões em Grupos 

Temáticos (GT).  

O público alvo do Forcult foi constituído por gestores e representantes da gestão cultural nas IES. 

Nesta edição, o fórum recebeu a inscrição de 37 instituições públicas, com representação das cinco regiões do 

Brasil (Norte, Centro-oeste, Nordeste, Sudeste, Sul). O Estado do Ceará compareceu através de 3 instituições: 

Universidade Federal do Cariri (UFCA); Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira 

(UNILAB) e Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). 

A comunicação do evento utilizou redes sociais como Facebook e Instagran, que podem ser acessadas 

a partir dos links: https://facebook.com/FORCULT/ e @forcult.oficial 

(https//www.instagram.com/forcult.oficial/). Uma amostra do registro fotográfico do evento encontra-se no 

Anexo 2. 

 

 

 

https://facebook.com/FORCULT/


3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O III Forcult encerrou as atividades deixando algumas contribuições e potencializando o canal de 

comunicação entre seus participantes através da formação de comissões encarregadas de continuar o trabalho 

iniciado e preparar a próxima edição do Fórum. Destacamos aqui as considerações de um dos Grupos 

Temáticos (GTs), que discutiu a construção e implementação de políticas culturais nas IES e as deliberações da 

Assembléia do Fórum. 

O GT se concentrou em quatro tópicos: importância de marcos específicos do campo cultural no 

âmbito das IES brasileiras; identificação dos elementos centrais que possam compor as políticas culturais das 

IES; compartilhamento de experiências de criação ou implementação de políticas culturais nas Instituições; 

estabelecimento de uma plataforma de trocas de experiências entre as IES. Os participantes propuseram os 

seguintes encaminhamentos: 1. Criação de um documento com orientações para elaboração de planos ou 

políticas de cultura para as IES, a partir da constituição de uma comissão de trabalho tirada neste Fórum; 2. 

Necessidade de compartilhamento de estratégias institucionais, mas também estratégias insurgentes de modo 

a enfrentarmos os desafios políticos atuais no processo de implementação de políticas culturais nas IES; 3. 

Reconhecimento dos avanços conquistados desde o primeiro FORCULT (2017); e reunião destes em 

documento a ser compartilhado publicamente; 4. Estabelecimento de parâmetros, indicadores e metodologia 

para levantamento de dados acerca da presença da cultura nas IES. 

A 1ª Assembléia Fortcult teve como pauta: Institucionalização do Forcult; Calendário do Forcult; 

Organização do próximo Forcult (indicação de candidaturas). Em síntese foi deliberado a Institucionalização do 

Fórum, compreendida como a formalização de um grupo de IES incumbido da redação da minuta do regimento 

do Forcult e da condução dos processos derivados da aprovação deste. O regimento é um documento que 

define: A caracterização; constituição; objetivos e a organização e o funcionamento do Forcult (forma de 

adesão, composição organizacional, frequência mínima de encontros, dinâmica de voz e votação nas pautas, 

formato de eleição em função da composição). Ficou decidido ainda que o próximo Forcult acontecerá em Belo 

Horizonte, Minas Gerais.  

 Sobral, 12 de agosto de 2019. 

 

Profa. Rebeca Sales Viana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 
 

1. Programação do III Forcult 
 

 

PROGRAMAÇÃO DO 3º FORCULT 
(para acessar a programação do XV Enecut, acesse cult.ufba.br/enecult/programacaoxv/) 

 

Dia 31.07 

14h30min às 17h 

Abertura do Forcult. Apresentação dos GTs. Início das discussões dos GTs. 

Local: Sala 203 - PAF 4 
 
 
 
 
18h 
Participação na abertura do XV Enecult 

Política como experiência: ódio e as linguagens da intensidade, com o escritor e antropólogo Luiz Eduardo 
Soares 

Local: Auditório 1 da Faculdade de Arquitetura da UFBA 

 

Dia 01.08 

18h às 20h30min 

Discussões dos GTs 

Local:  Salas 201 a 204 - PAF 4 

 

Dia 02.08 

18h às 20h30min 

Apresentação dos resultados dos GTs 

Local: Salas 201 a 204 - PAF 4 

 

Dia 03.08 

9h às 12h 

Assembleia Forcult  

Local: Sala 203 - PAF 4 

 

http://www.cult.ufba.br/enecult/programacaoxv/


 

DESCRIÇÃO DOS GTS 

(faça neste link a pré-inscrição no GT que deseja participar) 

 

GT1 - Construção e implementação de políticas culturais nas IES 

Mediação: Alexandre Molina (Diretor de Cultura da UFU) 

Considerando a importância da implementação de marcos específicos do campo cultural no âmbito 

das IES, o GT1 debaterá os tópicos centrais que podem compor as políticas culturais das Instituições de Ensino 

Superior. O objetivo é gerar um espaço de compartilhamento de experiências de criação e implementação 

dessas políticas, a partir dos contextos de atuação dos e das participantes, além dos desafios encontrados, 

fortalecendo as possibilidades de trocas. 

GT2 - Equipamentos Culturais nas IES  

Mediação: Fernando Mencarelli (Diretor de Ação Cultural da UFMG) 

O GT2 debaterá as experiências de construção, manutenção e qualificação dos equipamentos 

culturais nas IES (museus, teatros, centros culturais, galerias, cinemas, dentre outros). O objetivo é diagnosticar 

os denominadores comuns dos equipamentos de cada IES, visando a proposição de políticas e ações específicas 

de financiamento e fomento para este tipo de infraestrutura, além do reconhecimento desses equipamentos 

para criação de uma possível rede de espaços culturais vinculadas às IES brasileiras. 

GT3 - Experiências de intercâmbios culturais entre as IES  

Mediação: Gabriela Maruno (Produtora Cultural da UFABC) 

O GT3 debaterá as possibilidades de intercâmbios de ações culturais entre as IES, tendo como 

paradigma o Corredor Cultura Forproex Sudeste, financiado pelo governo federal durante os anos de 2016 e 

2018. O objetivo é estimular experiências similares nas demais regiões do país, visando, futuramente, um 

Corredor Cultural Nacional. 

GT4 - Indicadores culturais  

Mediação: Fábio Cerqueira (Diretoria de Cultura da Unicamp) 

O GT4 debaterá a importância da criação de indicadores culturais nas IES. O objetivo é avaliar a 

necessidade de uma base minimamente comum de dados, para que seja possível analisar comparativamente o 

desenvolvimento cultural das instituições e identificar, assim, casos de sucesso na gestão cultural. Além disso, 

os indicadores comuns possibilitam a avaliação de políticas implementadas ao longo do tempo, solidificando 

um histórico de dados para estudo e pesquisa do impacto da aplicação das políticas de cultura nas instituições.  

 

 

 

 

https://forms.gle/a9sBqj5FXGLsmb4TA


PAUTA DA ASSEMBLEIA 

03.08, das 9h às 12h, sala 203 - PAF 4 

1. Informes 

2. Institucionalização do Forcult (indicação de votação/ indicação de candidaturas para as coordenações) 

3. Calendário do Forcult junto ao Forproex Nacional (indicação de votação de adesão ou não) 

4. Organização do próximo Forcult  (indicação de candidaturas) 

 

ANEXOS 

2. Fotografias –III Forcult 
 

 Divisão de GTs- 31/07/2019                          GT- 01/08/20                                         GT- 02/08/2019 
                                     

                                                                                                                                                                    
                                                                
 
   Assembléia Forcult- 03/08/2019 

                    

 
   Campus Ondina- UFBA (Salvador, Bahia) 
 

 



Representantes do Ceará no Forcult. Profa. Rebeca Viana (UVA); Prof. Marcos Dias (UNILAB) e 
Prof. Robson Almeida (UFCA) 
 

 

 

 

Participantes do Forcult no campus Ondina- UFBA (Salvador, Bahia) 
 
 

 

 

 

 



• II CONGRESSO INTERNACIONAL SAÚDE E SOCIEDADE 

 

 

 

A Coordenadoria de Formação Docente e Educação a Distância sedia o II Congresso Internacional 

Saúde e Sociedade, que ocorreu entre os dias 04 e 06 de setembro de 2019. 

Tendo como tema central “Democracia e desafios contemporâneos”, o congresso recebeu propostas 

de trabalho que se enquadrem nos seguintes eixos temáticos: Promoção da Saúde; Avaliação de Políticas e 

Programas de Saúde; Educação na Saúde, Atenção Psicossocial; e Políticas Públicas e Gestão em Saúde. As 

orientações sobre as modalidades de trabalho e formas de apresentação podem ser obtidas no site do evento. 

O congresso foi realizado numa parceria entre a UVA, a Universidade Federal do Ceará e a Escola de 

Saúde Pública Visconde de Sabóia. trouxe a Sobral convidados de Portugal, da Itália, e de diversos estados 

brasileiros. Além das apresentações de trabalho, o evento teve palestras e mesas-redondas. A programação 

pode ser acessada no site do congresso. 

 

 Fotos do Evento 

                      



                   

                  

 

 

LINK DE DIVULGAÇÃO 

https://www.even3.com.br/iiciss/ 

https://www.ced.seduc.ce.gov.br/2019/09/05/ii-congresso-internacional-saude-e-sociedade-acontece-na-

coded-ced/ 

http://www.uvanet.br/noticias_mostra.php?id=1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.even3.com.br/iiciss/
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/2019/09/05/ii-congresso-internacional-saude-e-sociedade-acontece-na-coded-ced/
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/2019/09/05/ii-congresso-internacional-saude-e-sociedade-acontece-na-coded-ced/
http://www.uvanet.br/noticias_mostra.php?id=1968


 

• SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

A Semana da Administração – UVA 2019 foi realizada pelo Centro Acadêmico, juntamente com mais 

alguns voluntários, entre os dias 16 e 20 de setembro deste ano, na Ala do curso, Auditório Central e Espaço de 

convivência da Pedagogia. 

Objetivos: 

O evento como um todo buscou levar à uma reflexão sobre as atitudes que devem ser tomadas no 

agora, traçando a visão desejada e o planejamento adequado para alcançá-la. 

Como objetivos específicos, o evento propiciou ao público, palestras, oficinas e minicursos que 

possam mostrar como está o cenário voltado à Administração. E que os presentes tenham experiências 

agregadoras, muito realizem muito networking, com outros estudantes, profissionais da área, professores, 

apoiadores etc, e saiam de cada atração, com uma mudança no mindset. 

Objetivos da Feira de Empreendedorismo e Cultura, foram: 

• Proporcionar aos estudantes a experiência de empresários de sucesso no empreendedorismo da 

região, desafios, erros e acertos no negócio de cada um, de como saíram do princípio da empresa, ao 

lugar que estão hoje; 

• Oferecer outra perspectiva aos universitários sobre empreendedorismo; 

• Fortalecer a cultura na Universidade. 

A Semana Científica do evento teve como objetivos: 

Divulgar os resultados decorrentes dos trabalhos de pesquisa científica dos acadêmicos do curso de 

Administração da UVA e de outras IES, na área da Administração e afins, proporcionando um momento de troca 

de conhecimentos, bem como a promoção da integração dos acadêmicos. 

 

 



Público-alvo: 

O público-alvo foi composto por alunos da Universidade Estadual Vale do Acaraú, de cursos técnicos, 

outras IEs e de profissionais das áreas das ciências sociais aplicadas, com foco principal na área de 

administração (pública e privada). 

Participantes: 

No total, o evento contou com um público de 284 pessoas. Foram vendidos 169 ingressos, entregues 

15 cortesias para patrocinadores, apoiadores e parceiros e distribuídas mais 100 entradas para três escolas 

técnicas (EEEP Emmanuel Oliveira De Arruda Coelho, de Granja; EEM Elza Goersch, Forquilha; e EEEP Lysia 

Pimentel Gomes Sampaio Sales, Sobral). 

Fotos do Evento 

 

 



 

 

Links de divulgação: 

Site do evento: https://doity.com.br/semanaadmuva 

Instagram do CA: https://www.instagram.com/caadmuva/ 

Instagram do evento: https://www.instagram.com/semanaadmuva/ 

Facebook do CA: https://www.facebook.com/caadmuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doity.com.br/semanaadmuva
https://www.instagram.com/caadmuva/
https://www.instagram.com/semanaadmuva/
https://www.facebook.com/caadmuva


• VII JORNADA DA ENGENHARIA CIVIL 

 

AGUARD. INFORMAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• XXI SEMANA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 A semana do curso de Biologia é um evento anual promovido pelo Centro Acadêmico de Biologia 

juntamente com a coordenação do curso. Este ano ocorreu a XXI SCBIO, com o tema: Antropoceno- As marcas do 

ser "racional", e ocorreu dos dias 4 a 7 de novembro. O principal público-alvo são estudantes de ciências 

biológicas, mas qualquer pessoa com interesse pode participar. O objetivo da SCBIO é debater temáticas 

relacionadas as áreas dentro das ciências biológicas e integrar pessoas de diversas IEs e especialmente promover a 

participação dos alunos do curso de Biologia da UVA. A programação contou com palestras, minicursos, e, pela 

primeira vez, este ano houve a I Mostra de Ensino e Pesquisa em Ciências Biológicas. Houve cerca de 250 inscritos. 

 

 

 

 

 

 



Fotos do Evento 

      

      

       

       

Links de divulgação: 

https://www.instagram.com/cabiouva/ 
 

https://www.instagram.com/cabiouva/


 

ENSINO________________________________________________________________________ 

 

• I CURSO DE REDAÇÃO CIENTÍFICA DO MESTRADO EM ZOOTECNIA 

 

I Curso de Redação Científica tem como intuito contribuir com conhecimento dos discentes do Programa 

de Pós- Graduação de Mestrado em Zootecnia da UVA, e como também atingir os professores e pesquisadores e 

demais profissionais das áreas afins. 

Total de participantes: 238   

Programação:  Dia: 31/08 – Manhã   

 
- A publicação e o pensamento científico.   

- Encontre sua história  

 

Dia: 31/08 – Tarde   
 

- Lógica do texto cientifica 

- Estratégias para redação  
 

Dia: 01/09 – Manhã   
 

- Construção das partes do texto cientifico.  
 

Site divulgação:   

- Cartazes  Email do Programa – PPZ  

- Site da Universidade – UVA   

- Grupo de Whatsapp. 

 



 

 

Fotos do Evento 

                                     

                                    

                                  

 



 

• II CURSO DE REDAÇÃO CIENTÍFICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Entre os dias 07 (sete) e 20 (vinte) de maio de 2019, o Centro Acadêmico de Administração Marilda 

Rocha realizou o II Curso de Escrita Científica. O curso visou dar ferramentas para que os alunos do curso de 

Administração da Universidade fiquem instigados a produzir cada vez mais e melhores artigos científicos. Com 

esse passo inicial, outras etapas serão galgadas para criar uma cultura de alunos que se interessem em participar 

de eventos científicos locais, regionais, nacionais e até internacionais. O curso foi dividido em 8 módulos. 

Objetivos: 

Objetivo geral: Proporcionar aos alunos do curso de Administração da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA) maior conhecimento sobre a escrita de artigos científicos. 

Objetivos específicos: Instigar os alunos do curso de Administração à prática constante de artigos 

científicos. Aumentar a qualidade dos artigos científicos produzidos pelos alunos do curso de Administração. 

Público alvo: 

Alunos do curso de Administração da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). 

Programação: 

Módulo 01: Conhecendo a Escrita Científica; 

Módulo 02: Artigo Científico - abordagens iniciais; 

Módulo 03: Títulos, autores, resumo e abstract 

Módulo 04: Introdução; 

Módulo 05: Fundamentação teórica, metodologia; 

Módulo 06: Resultados, discussão e conclusões; 

Módulo 07: Referências, citações, tabelas e figuras; 

Módulo 08: 06 passos para a escrita de um artigo bem-sucedido. 

 

 



Número de participantes: 

26 pagantes (8 pessoas pagaram, mas não participaram) 

13 pessoas na comissão organizadora 

1 ministrante 

1 monitora 

 

Fotos do Evento 

 

 

Links de divulgação: 

https://www.instagram.com/caadmuva/ 

https://www.facebook.com/caadmuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/caadmuva


• BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO DO CURSO DE ZOOTECNIA 

 

 

O Curso foi realizado em dois momentos: No primeiro dia teve aula teórica e pratica referente aos 

procedimentos operacionais padrões realizados no LANUT. Já no segundo dia tivemos aula teórica e prática 

referentes aos primeiros socorros de possíveis acidentes que possam vir a ocorrer no LANUT durante a realização 

das análises laboratoriais. 

Nosso objetivo era certificar os discentes de graduação e Pós-Graduação do Curso de Zootecnia na 

realização de análises que venham a ser feitas no Laboratório de Nutrição Animal. 

 

 

 



 

Os resultados obtidos foram os melhores possíveis. Segundo a programação o curso foi realizado em 

duas partes:  

 
1°Parte: - Aula teórica e prática sobre vidrarias e materiais de laboratórios e suas funções (aplicações); 

Estudo das soluções: solução, solvente e soluto; Formas de se expressar as concentrações e suas diferenças: 

Molaridade, Normalidade, Percentagem, PPM, fração em quantidade de matéria; Diluições; Uso de balanças 

analíticas e semi-analíticas; 

 

2°Parte – Teoria e práticas sobre primeiros socorros (principais prevenções de acidentes que possam 

ocorrer em laboratório de nutrição animal). 

 

Diante da programação exposta anteriormente, podemos ver que durante a realização do curso os 

alunos tiraram muitas dúvidas e se sentiram bastante a vontades. Segundo o relato de alguns dos participantes: “a 

realização deste tipo de curso foi preponderante para que eles (alunos) se sentissem mais preparados e seguros 

durante a realização de análises no Laboratório de Nutrição Animal do Curso de Zootecnia da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú. E que também cursos relacionados a análises laboratoriais poderiam se realizados de 

forma mais rotineira”.  

 

             Dessa forma, conseguimos atender as expectativas dos participantes. É importante ressaltar que, a 

realização do curso de Boas Práticas de laboratório foi importante para o treinamento adequado daqueles alunos, 

tanto graduandos como Pós-Graduandos, para a rotina de análises no Laboratório de Nutrição Animal, permitindo 

assim, que durante as análises realizadas no Laboratório de Nutrição Animal relacionada a pesquisas científicas 

possam ser realizadas com muito mais segurança e precisão. 

 

 

 

 

 



 

FOTOS 

               

 

 

 

                         

 

 

 



 

• PROJETO AGORA VOCÊ VAI APRENDER CUSTOS - CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

                                                                                                  

O curso de extensão "Agora você vai aprender Custos”, ocorreu durante os dias 20/09/2019 e 

21/09/2019, sendo o primeiro dia realizado no campus Betânia, sala 25 da Universidade Estadual Vale do Acaraú - 

UVA das 18h45min às 21h45min e o segundo dia realizado no campus CIDAO/UVA, no período de 8h às 11h30min 

e de 13h30min às 17h. O curso foi ministrado pela professora Me. Cíntia Vanessa Monteiro Germano Aquino, com 

o apoio dos projetos de extensão Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal - NAF/UVA e Empresa Júnior de Consultoria 

Contábil – Contar/UVA na organização, com um público alvo total de 32 pessoas, tendo como objetivo aprofundar 

o conhecimento dos acadêmicos do curso de Bacharel em Ciências Contábeis, trabalhando a teoria da disciplina de 

Contabilidade de Custos e Análise de Custos baseando-se em resolução de questões, além de tirar dúvidas dos 

participantes, proporcionando um aprendizado de forma intensiva a todos. 

 

FOTOS 

                                                                                                           

Links de divulgação: 

INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/B2geRC_hKSK/?igshid=1v7pqd3kbprs5 

SITE DA UVA http://eventos.uvanet.br/ 

 

 

https://www.instagram.com/p/B2geRC_hKSK/?igshid=1v7pqd3kbprs5
http://eventos.uvanet.br/


 

• III SIMPÓSIO CEARENSE DE MICROBIOLOGIA 

 

AGUARD. INFORMAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• FEIRA DAS NAÇÕES 

 

       Foi realizado na quinta-feira, 7 de novembro de 2019, na Praça da Integração da Universidade Vale 

do Acaraú(UVA), no campus Betânia, mais uma edição da Feira das Nações que teve como tema “Feliz-Cidades”. O 

evento é realizado pelo Núcleo de Línguas Estrangeiras (NUCLE) em parceria com o Instituto de Apoio ao 

Desenvolvimento da Uva (IADE). 

       As turmas dos cursos de inglês, espanhol e francês, saíram da teoria e colocaram em prática seus 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, foram divididos entre stands para apresentar a cultura, culinária, 

costumes, vestimentas, entre outras características de uma forma bem dinâmica, sistema de perguntas e respostas 

sobre vinte e três países. 

       “Cada edição que passa a gente vê que os alunos estão cada vez mais motivados a participar, notasse 

o entrosamento entre os colegas e professores, eles demostram confiança em nós. Eu pude perceber nessa feira 

que meus alunos eles estão evoluindo, e o propósito da feira é divulgar o que nossos alunos estão vendo em sala e 

mostrar que a cada dia que passa ele estão evoluindo”. Disse Yara Cristina, Professora de Inglês do Nucle. 

       “A experiência está sendo muito bacana, porque pude conhecer a cultura de outros países no meu 

caso a Austrália que a gente está pesquisando, me empenhei bastante consegui compreender pelo menos o básico, 

que é entender um pouco da cultura de outro país que até então eu não conhecia”. – Disse Elitom Silva, Aluno do 

Curso de Inglês do Nucle. 

       “A Feira das Nações é um evento que já está consolidado no Nucle, não somente como parte de um 

projeto de extensão, mas pra mostrar um pouco da cultura dos países de língua inglesa, espanhola, francesa mas 

também como parte do processo de avaliação dos alunos. O momento aqui os alunos são avaliados pelos 

professores em relação pela própria língua que estão aprendendo”. – Disse José Raimundo Lins, Coordenador 

Pedagógico do Nucle. 

       O momento também contou com a apresentação da Banda Prata da Casa que é composta pelos 

próprios alunos da universidade que recepcionaram professores, alunos e convidados durante o evento. Saiba 

mais: (88) 3611-6423. 

 

    



FOTOS 

 

 

 

 

 

 



ESPORTE________________________________________________________________________ 

 

• PROJETO NADO ADAPTADO 
 

 

 

O projeto teve seu período de execução entre janeiro – março de 2019, seu objetivo foi trabalhar o 

ensino da natação direcionada às pessoas com deficiência (Fı́sica, Intelectual, Visual, Auditiva, e múltiplas 

deficiências; autismo), visando o aprendizado, dos estilos de nados, de forma adaptada a realidade do indivı́duo.   

Teve como objetivos especı́ficos:  

- Possibilitar à pessoa com deficiência, o aprendizado das modalidades de nados a partir da iniciação, 

- Possibilitar a reabilitação fı́sica, psicológica e social da pessoa com deficiência a partir da prática da 

natação; 

- Oportunizar a pessoa com deficiência, praticante de natação, o treinamento para obter melhor 

rendimento das capacidades fı́sicas; 

- Provocar o processo de socialização das pessoas com deficiência, através da inclusão em práticas da 

natação. 

O local de execução foram as dependências esportivas do Centro de Ciências da Saúde – CCS, da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, especificamente na piscina semiolímpica adaptada. Todas as quartas 

feiras de 08:00 às 11:00 horas. 

Público atingido, bem detalhado: Pessoas com deficiência (Física, neuromotora, visual, Auditiva) e 

autismo. 

Embora o Projeto tenha sido divulgado na mídia e por outros meios, um dos desafios é manter um 

número desejável de participantes, pois se percebe que existe dificuldade de deslocamento para o CCS por falta de 

transporte público que sirva a comunidade nestas mediações, considerando que o público específico para 

atendimento muitas vezes apresenta dificuldades de locomoção. 

Outro desafio diz respeito à manutenção de monitores devido ás alterações semestrais nos horários das 

disciplinas dificultando a permanência dos mesmos no dia e horário de funcionamento do Projeto. 

O projeto tem um aluno que está neste período disputando competição de natação no Estado da Paraíba. 

Os demais alunos têm apresentado melhoras quanto a melhora da técnica e do condicionamento físico. 

Relativamente à socialização, a participação no Projeto permite ótima relação dos participantes entre si e com os 

monitores. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-eVxDf7x-2gQ/TYS2HvfbztI/AAAAAAAAAEU/2OO0rcElLyY/s1600/normal_estorte_adaptado_imagem_noticia_site_de_novo.jpg


FOTOS 

 

 

 

 

 
 
 
 



Projeto Esporte Adaptado é destaque em Sobral. 
 
 

Integrantes do Projeto Esporte Adaptado vêm se destacando em competições esportivas no Estado e 

região. Em 2010 os atletas obtiveram resultados expressivos na sétima edição dos Jogos Paraolímpicos do Ceará, 

realizada em Fortaleza. A equipe formada por 06 para-atletas da UVA conquistaram 11 medalhas nas modalidades 

Natação e Atletismo. 

 

 

 
Recentemente os atletas do projeto participaram do Circuito Caixa de Paradesporto, evento este que 

credencia atletas para os Jogos Parapanamericanos que será realizado em 2012, em Guadalajara no México, 

obtendo a medalha de bronze da natação na prova  50 m nado costa conquistada pelo paraatleta Junior Torres. 

 
 

DIVULGAÇÃO 

http://iade.org.br/iade-assinou-junto-a-prefeitura-municipal-de-sobral-por-meio-da-secjel-os-projetos-nado-

adaptado-e-ginastica-ritmica-para-todos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iade.org.br/iade-assinou-junto-a-prefeitura-municipal-de-sobral-por-meio-da-secjel-os-projetos-nado-adaptado-e-ginastica-ritmica-para-todos/
http://iade.org.br/iade-assinou-junto-a-prefeitura-municipal-de-sobral-por-meio-da-secjel-os-projetos-nado-adaptado-e-ginastica-ritmica-para-todos/


 

• COPA ADM 2019 

 

A prática de atividades esportivas traz inúmeros benefícios para a saúde, não só físicos, mas, 

principalmente, mentais. E com a competição sadia, esses benefícios são alcançados de forma coletiva, ainda 

proporcionando lazer, networking entre pessoas de diversos perfis etc. Pensando nisso, o Centro Acadêmico de 

Administração Marilda Rocha realizou mais uma edição da Copa ADM, que contou com Futsal masculino. 

Objetivos: 

A Copa ADM 2019 teve como objetivo promover a prática desportiva no curso de Administração da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), bem como a integração e socialização entre os participantes. 

Como objetivos específicos, o evento buscou promover a integração, a socialização e o lazer entre os 

acadêmicos do curso. 

Público alvo: 

Alunos do curso de Administração da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), regularmente 

matriculados no semestre 2019.1, além de ex-alunos do curso. 

 
Programação: 

 
Data 

 
Título 

 
Descrição 

 
Local 

 
Horário 

22/05/2019 Quartas-de-final Nada Consta F.C. x Racing 
Bar Sem Lona x Barcelusa 

CCS 19h até 21h 

24/05/2019 Quartas-de-final Os Galácticos x Guarany-ADM 
Real Madruga x PSV F.C. 

CCS 19h até 21h 

05/06/2019 Semifinais Guarany-ADM x Nada Consta F.C. 
Barcelusa x PSV F.C. 

CCS 20h30min até 
21h30min 

 
06/06/2019 

 
Final 

 
Guarany-ADM x PSV F.C. 

 
CCS 

 
19h30min 

 

Número de participantes: 

60 pagantes que jogaram (dois não jogaram, mas pagaram) 

13 pessoas na comissão organizadora 

3 árbitros 

1 mesária 

 

 

 

 

 

 



Material de divulgação: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos do Evento 

                 

 

                   

 

Links de divulgação: 

https://www.instagram.com/caadmuva/ 

https://drive.google.com/file/d/19ipGsDjd6bAxhqkKyIyua4eHKNreb3GK/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1DqAjVl2MqV-34HHVf1JG9EQtXCQdlyJ9/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/caadmuva/
https://drive.google.com/file/d/19ipGsDjd6bAxhqkKyIyua4eHKNreb3GK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DqAjVl2MqV-34HHVf1JG9EQtXCQdlyJ9/view?usp=sharing


CULTURA______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

• IV FESTIVAL UVA DE CULTURA - MUVUCA 
 
 
 
 
 
 

 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX) 

e o IADE – Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA, promoveu nos dias 7, 8 e 9 de maio de 2019, o IV 

Festival UVA de Cultura (MUVUCA), evento cultural que reuniu diversas expressões artísticas em uma 

programação gratuita, aberta à população. 

As atividades foram realizadas no Memorial da Educação Superior de Sobral (MESS) e no Espaço 

Cultural Trajano de Medeiros, no campus CIDAO, e no Museu Diocesano Dom José, em Sobral. 

A programação foi variada, composta por rodas de diálogos, oficinas, shows, exposições, mostra de 

audiovisual e literatura entre outras atividades. Desta forma, o Festival assume o papel de reconhecer e fomentar a 

produção cultural no noroeste do Ceará, proporcionando o intercâmbio entre diferentes linguagens artísticas. 

Nesta edição, o projeto foi apoiado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura- Lei Nº 13.811, de 16 de 

agosto de 2006 (X Edital Mecenas do Ceará), e conta ainda com apoio da Prefeitura Municipal de Sobral (PMS) e o 

Serviço Social de Comercio – SESC Sobral. 

O Festival 

O IV Festival UVA de Cultura (MUVUCA 2019) tem como principal objetivo estimular a produção cultural 

na região Norte do Ceará. O Festival é ainda um instrumento de incentivo à elaboração e de uma política cultural 

na Universidade, por meio do intercâmbio entre diferentes linguagens artísticas da cena cultural da região.  

O evento é aberto à participação da comunidade acadêmica da UVA – professores, alunos e servidores 

técnico-administrativos –, estudantes do Ensino Médio da rede pública e particular e de toda a comunidade. 

 

 

 



 

Foi divulgado em diversos locais da cidade, como o Museu Dom José; 

 

No IFCE – Instituto Federal do Ceará; 

 

No auditório Trajano de Medeiros no Campus da Cidao; 

                                         

 

 

 



 

 

 

 

 



 

DIVULGAÇÃO 

http://www.uvanet.br/noticias_mostra.php?id=1948 
 
http://mapa.cultura.ce.gov.br/projeto/1547/  
 
http://domexpedito.blogspot.com/2019/05/iv-festival-uva-de-cultura-muvuca.html 
 
http://sobralagora.com.br/2019/05/sobral-show-nos-dias-78-e-9-de-maio-acontece-o-iv-festival-uva-de-cultura-
muvuca/ 
 
http://sobraldeprima.blogspot.com/2019/05/iv-festival-uva-de-cultura-muvuca.html 

http://freelance24horas.blogspot.com/2019/05/iv-festival-uva-de-cultura-muvuca.html 

https://sobralonline.com.br/iv-festival-uva-de-cultura-acontece-de-7-a-9-de-maio/ 

https://sobralemrevista.blogspot.com/2019/05/iv-festival-uva-de-cultura-acontece-de.html 
 
https://issuu.com/muvucafestival 
 
https://www.facebook.com/festivalmuvuca/ 
 

      https://www.instagram.com/festivalmuvuca 
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http://sobralagora.com.br/2019/05/sobral-show-nos-dias-78-e-9-de-maio-acontece-o-iv-festival-uva-de-cultura-muvuca/
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http://sobraldeprima.blogspot.com/2019/05/iv-festival-uva-de-cultura-muvuca.html
http://freelance24horas.blogspot.com/2019/05/iv-festival-uva-de-cultura-muvuca.html
https://sobralonline.com.br/iv-festival-uva-de-cultura-acontece-de-7-a-9-de-maio/
https://sobralemrevista.blogspot.com/2019/05/iv-festival-uva-de-cultura-acontece-de.html
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