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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 1689.26.2601.02032017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Um intervalo para a cultura (INPACT)

      Coordenador: Maria Zenaide Valdivino da Silva / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: Edital Carga Horária 2017/2018

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte

      Unidade Geral: CAMEAM - Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia

      Unidade de Origem: DL - Departamento de Letras

      Início Previsto: 01/08/2017

      Término Previsto: 31/07/2018

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 96 horas

      Justificativa da Carga Horária: Justificamos a carga-horária destinada a essa ação considerando as
diversas atividades dos membros, como: convocação e 
coordenação de reuniões; realização de reuniões para planejamento
e organização dos eventos e a distribuição de atividades entre os
membros; ampla divulgação (por e-mails, redes sociais, blogs etc)
para atrair a participação de jovens estudantes da rede básica de
ensino, da universidade e da comunidade em geral, tanto para
apreciar quanto para apresentar suas artes; realização de reuniões
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para discutir os cronogramas de eventos e dividir tarefas;
acompanhamento dos eventos a serem realizados durante a
semana/mês, para orientar e esclarecer dúvidas de alunos, colegas
professores e de grupos culturais da comunidade que desejam
participar e colaborar; reunião de avaliação das atividades
realizadas durante a semana; expedição de documentos como
declarações solicitadas pelos participantes; elaboração de relatório
final do projeto.


      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Regional

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: No pátio ou nos auditórios do Campus Avançado Profa. Maria Elisa
de Albuquerque Maia - CAMEAM.

      Período de Realização: 01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2018

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

O projeto INPACT visa à criação de um espaço de divulgação e de socialização de atividades culturais
desenvolvidas por alunos, da rede básica ou superior, da UERN e de outras IES, e de grupos culturais existente
na região, como grupos de teatro, música, dança etc., de forma que universidade e comunidade em geral
possam contribuir ou apresentando ou apreciando a cultural local e regional.  Que a participação de todos possa
contribuir para construir uma compreensão mais ampla de cultura, levando em conta, assim, a diversidade, a
interdisciplinaridade e, claro, a multiculturalidade, tão característica da realidade atual.

      Nº Estimado de Público: 1025

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 50 200 60 10 50 370

Instituições Governamentais Federais 10 50 20 5 50 135

Instituições Governamentais Estaduais 20 50 20 5 100 195

Instituições Governamentais Municipais 20 50 0 0 50 120

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 5 15 10 0 20 50

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 5 15 10 0 20 50

Outros 20 20 10 5 50 105

Total 130 400 130 25 340 1.025

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
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      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Biblioteca Ambulante

de Leitura e Escrita
BALE Interna à IES UERN - CAMEAM - DE

Expositor e motivador de

atividades culturais

relacionadas à loiteratura, a

teatro, à leitura e à escrita.
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Coletivo Ribuliço CR Externa à IES Movimento Social

COLETIVO RIBULIÇO (CR)

APRESENTAÇÃO

O Coletivo ‘’ Ribuliço’’ se trata

de uma organização

alternativa que se propõe a

produzir eventos culturais em

espaços públicos da cidade,

como praças e instituições de

ensino. Suas atividades mais

frequentes são saraus

poético-musicais, shows e

oficinas literária. O grupo

surgiu em 2013 com a

intenção de fomentar a cultura

e a arte autoral atuantes na

cidade e região, realizando

desde então, lançamentos de

livros e discos, saraus

mensalmente na Praça

Monsenhor Caminha (praça

da matriz), bem como

intervenções culturais na

UERN/CAMEAM, IFRN e

outras escolas de Pau dos

Ferros de cidades vizinhas. A

principal característica do

grupo é a espontaneidade,

fazendo com que a arte se

manifeste da forma mais

sincera possível, com o

mínimo de formalidade e

usando poucos recursos

financeiros.  

ORGANIZAÇÃO

Eliano Juvencio

Alex Moura

Yuri Ikaro
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 Associação de

Capoeira Nacional 
ACN Externa à IES Grupo Comunitário

A Associação de Capoeira

Nacional de origem da Angola

é uma entidade que trabalha

com pessoas de todas as

idades, levando a elas a

cultura dá capoeira e de

culturas semelhantes de

matrizes africanas.  

Como parceira do INPACT,

essa associação trará a

diversidade dessas culturas

africanas, divulgando a arte

da dança, da capoeira e afins,

produzidas e divulgadas na

comunidade. Através dessa

associação, o INPACT

fortalece ainda amais o

diálogo constante entre

universidade e pessoas da

comunidade que vêm

produzindo arte e cultura.

Museu de Cultura

Sertaneja
MCS Interna à IES UERN - CAMEAM - DL

O  Museu  de  Cultura 

Sertaneja  (MCS),  do 

Campus Avançado “Profa.

Maria Elisa de A. Maia”

(CAMEAM), da Universidade

do Estado do Rio Grande do

Norte (UERN),  nas suas

ações, busca fortalecer e dar

visibilidade à identidade

cultural da região. O MCS,

assim como o INPACT atende

à comunidade acadêmica,

escolar e a sociedade em

geral.

Assim, o Museu de Cultura

Sertaneja, através de suas

atividades como exposições e

debates que valorizam,

especificamente, a cultura

regional e local, sua

identidade e suas memórias,

terá uma participação efetiva

nas ações do INPACT. 
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1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Lingüística, Letras e Artes » Artes

      Área Temática Principal: Cultura

      Área Temática Secundária: Educação

      Linha de Extensão: Artes integradas

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

A presente atividade de extensão busca promover eventos culturais nos intervalos de aulas na
universidade, como forma de socialização de atividades culturais diversas, realizadas por alunos do
Campus Avançado Profa. Maria Elisa de A. Maia (CAMEAM/UERN), bem como pessoas e grupos culturais
existentes na comunidade, de modo a diminuir alguma distância que possa ainda haver entre os cursos do
CAMEAM e grupos culturais existentes na comunidade ou na própria universidade. A ideia é aproveitar os
intervalos de aulas com atividades culturais que despertem o interesse, a participação e a interação do
público pretendido (especificado no item 1.3 desta proposta). Através dessa ação, a universidade abre
seus espaços públicos, como o pátio e os auditórios, para a promoção da diversidade cultural. Para isso,
contará com a participação de grupos culturais criados por artistas e por incentivadores das artes locais e
das cidades circunvizinhas. Através da diversificação cultural, agregando diferentes manifestações
culturais e áreas, a atividade terá caráter interdisciplinar, fortalecendo o diálogo e a atuação de diferentes
artistas, de forma democrática e sem distinção. O CAMEAM, assim, promoverá a exposição de diversas
artes como música, teatro, poesia, dança, dentre outras, motivando o engajamento de alunos e de
professores, seja como expositores ou como apreciadores das múltiplas artes ali manifestadas.

       Palavras-Chave:

Cultura, intervalo socialização, diversidade e comunidade.

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

Acreditamos que esta proposta tem grande impacto no incentivo à cultura, já que se propõe a utilizar os
intervalos de aulas da universidade para promover e motivar a interação, a valorização da cultura local e
regional, em sua diversidade, e a divulgar trabalhos produzidos por estudantes da graduação, por
professores universitários, e, obviamente, por grupos culturais da comunidade e demais artistas que se
propuserem a colaborar com os eventos.

      1.6.1 Justificativa

A realização desse projeto de extensão tem como foco incentivar e promover atividades culturais
produzidas tanto no âmbito universitário, como na comunidade, nos intervalos de aulas do CAMEAM.
Dessa forma, o desenvolvimento desse projeto justifica-se em função dos seguintes fatores:
•	A otimização e dinamização dos intervalos de aulas com atividades culturais que podem despertar o
interesse, a participação e a interação entre os alunos e a comunidade.
•	A socialização de atividades culturais diversas, realizadas por alunos do CAMEAM/UERN, bem como por
pessoas e por grupos culturais existentes na comunidade.
•	O engajamento entre universidade, comunidade e regiões, através da abertura dos espaços públicos da
universidade para a promoção da diversidade cultural, em que possamos dar voz às diferentes formas em
que a cultura se manifesta, Ou seja, o projeto, com seus caráter inclusivo visa à integração entre as
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distintas visões e manifestações culturais, não só criadas no âmbito da universidade, mas também aquelas
desenvolvidas por grupos locais e pelas cidades circunvizinhas;
•	A concepção de que a formação dos alunos não deve se restringir a questões apenas técnicas, mas sim,
deve ampliar-se, contemplando a formação cultural dos alunos através de ações que tenham foco também
na humanização dos discentes. 
•	O seu olhar para a interdisciplinaridade, através da parceria de professores de diferentes áreas e
departamentos do CAMEAM. Diferentes olhares, diferentes formas de fazer, de pensar e de falar sobre
artes serão consideradas.
•	O fato de oportunizar a exposição de uma variedade de artes como música, teatro, poesia, dança, dentre
outras. Os eventos funcionarão como espécie de vitrine em que os artistas podem utilizar-se do espaço
para divulgar suas habilidades e suas artes. 
•	O projeto contempla o engajamento de alunos e de professores em atividades culturais, tanto como
apreciadores, convidando à reflexão e à contemplação dos trabalhos apresentados, quanto como
promotores de ações culturais.
•	Seu diálogo com outros projetos já existentes como o BALE (Biblioteca Ambulante da Leitura e Escrita) e
com MCS (Museu de Cultura Sertaneja), acentuando a interdisciplinaridade e a necessidade de parcerias
e de diferentes formas de manifestação.
•	Sua consonância com os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Letras do CAMEAM que estabelecem a
necessidade de promover atuações que possibilitem disseminar o conhecimento, de forma a unir
academia e comunidade em geral;
•	A possibilidade de sua articulação com atividades realizadas em sala de aula pelos professores atuantes
no projeto.

O projeto INPACT reúne, assim, um conjunto de atividades de organização e de divulgação de atividades
culturais, dinamizando os intervalos de aulas, promovendo interação entre todos os participantes –
professores, alunos, técnicos, parceiros, grupos culturais, artistas, comunidade em geral, na tentativa não
somente de atrair o público, mas de fazer circular as produções culturais desenvolvidas na universidade e
fora dela.  A ideia é também valorizar a produção cultural de pessoas da universidade, de outras
instituições de ensino superior e de ensino básico, de Pau dos Ferros-RN e região, possibilitando a
socialização do que tem sido produzido na área cultural. Acreditamos, pois, que, por meio dessas
atividades, possamos oportunizar intervalos dinâmicos, atraentes, mas também um espaço para reflexões,
pensamentos e emoções, que geralmente os artistas e suas mensagens nos proporcionam. 
Com a participação de pessoas de tão diversificadas esferas sociais, acreditamos estar possibilitando uma
a integração cultural e artística necessária entre a academia e outros espaços educacionais e
comunitários.

      1.6.2 Objetivos

Objetivos

Geral:
 
•	Promover eventos culturais nos intervalos de aulas na universidade, como forma de socialização de
atividades culturais diversas, realizadas por alunos do CAMEAM/UERN, bem como pessoas e grupos
culturais existentes na comunidade.

Específicos

•	Aprimorar a relação entre universidade e comunidade e regiões, através da abertura de seus espaços
públicos para a promoção da diversidade cultural;
•	Oportunizar a integração entre as distintas visões e manifestações culturais criadas por grupos locais e
pelas cidades circunvizinhas;
•	Ampliar a formação cultural dos alunos através de ações que tenham foco na humanização; 
•	Desenvolver a interdisciplinaridade através da parceria de professores de diferentes áreas e
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departamentos do CAMEAM;
•	Promover a exposição de diversas artes como música, teatro, poesia, dança, dentre outras;
•	Motivar o engajamento de alunos e de professores em atividades culturais, tanto como apreciadores
quanto como promotores de ações culturais.
•	Dinamizar os intervalos de aulas com atividades culturais que despertem o interesse, a participação e a
interação entre os alunos e a comunidade.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

Pretende-se sistematizar as ações para cumprir com os objetivos previstos, através dos seguintes
procedimentos metodológicos adotados se dividem em três etapas:

Etapa I- antes da realização dos eventos:

- Realização de reuniões para planejamento e organização dos eventos, bem como para dividir e distribuir
as atividades entre os membros;
- Ampla divulgação (por e-mails, redes sociais, blogs etc) para atrair a participação de jovens estudantes
da rede básica de ensino, da universidade e da comunidade em geral; 
- Realização de reuniões para discutir os cronogramas de eventos e dividir tarefas.

Etapa II - quando da execução dos eventos:

- Acompanhamento dos eventos a serem realizados durante a semana/mês, para orientar e esclarecer
dúvidas de alunos, colegas professores e de grupos culturais da comunidade que desejam participar e
colaborar daquela edição do evento; 
- Participação nos intervalos de todos os eventos;
- Realização de reuniões para verificar o andamento das atividades.

Etapa III - após a realização dos eventos

- Reunião de avaliação das atividades realizadas durante a semana, do evento em si e de sua
repercussão; 
- Debate de ideias sobre os tipos de atividades possíveis de serem realizadas no evento seguinte.

Cabe ao coordenador  convocar e coordenar as reuniões, distribuir tarefas juntamente com a equipe e
expedir os documentos que se fizerem necessários.
	
Aos membros, cabe a participação nas reuniões e no planejamento das atividades, na divulgação interna
no CAMEAM, nas redes sociais, nas escolas e em outras IES, bem como a colaboração no material
impresso de divulgação e na execução da atividade, durante os intervalos.
 
META

Conseguir dinamizar nossos intervalos, promovendo atividades culturais diversificadas e interdisciplinares,
motivando e sensibilizando alunos, professores, técnicos e comunidade em geral. O foco é na socialização
e na construção de outros conhecimentos, além do técnico, por meio de diferentes manifestações e
reflexões culturais, essenciais para a área das humanas e outras.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

O projeto INPACT pretende colocar em prática a ideia de que a extensão na universidade é uma atividade
que contempla outras dimensões, além daquelas próprias da academia. A extensão universitária, dessa
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forma, é vista como uma ação que alcança a comunidade em geral. Além disso, assumimos que a
extensão deve ser desenvolvida como uma atividade relacionada sempre com o ensino e com a pesquisa,
o que vem ao encontro da proposta do Plano de Desenvolvimento Institucional da UERN - PDI. Portanto,
atividades de sala de aula e de pesquisas científicas podem ser articuladas por docentes e discentes
participantes, podendo serem divulgadas através de eventos científicos, de seminários e de projetos
institucionais. Dessa forma, esse projeto considera a necessidade de articular ensino, pesquisa e extensão
e pretende criar oportunidades para a divulgação e para a publicação de trabalhos, produtos dessa
articulação.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
As atividades do projeto serão avaliadas em reuniões no decorrer de cada edição do evento. A avaliação
também poderá ser verificada pela qualidade dos números artísticos apresentados e pela discussão, em
reunião, sobre a repercussão e a recepção do público alvo.

Pela Equipe
A avaliação poderá ser obtida pela recepção dada pelo público alvo aos eventos. Comentários nas redes
sociais, nas salas de aulas, no interior da universidade nos darão elementos para avaliar e replanejar
continuamente a ação desenvolvida.

      1.6.6 Referências Bibliográficas

COSTA, M. V.; SILVEIRA, R. H.; SOMMER, L. H. Estudos culturais, educação e pedagogia. In: Revista
Brasileira de Educação. nº 23. Maio/Jun/Jul/Ago 2003. 
HALL, R. H. Organizações: estruturas e processos. Rio de Janeiro: PrenticeHall do Brasil, 1978.
FLEURY, M. T.; FISCHER, R. M. Cultura e poder nas organizações. São Paulo: Atlas, 1989.
PIRES, J. C. S.; MACÊDO. Cultura organizacional em organizações públicas no Brasil. In: RAP: Rio de
Janeiro 40(1). Jan./Fev. 2006.p. 81-105.
FERREIRA, L. A. Ações culturais na Universidade de São Paulo e na Universidade de Buenos Aires:
aspectos comparativos. Dissertação. Mestrado. PROLAM - Programa de Pós-Graduação em Integração na
América Latina. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Não

1.8 Anexos

Nome Tipo

ata_nº_002_2017___dl Ata da reunião

memorando_nº_009_201
Memorando de

encaminhamento

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN
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Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Francisco Lindenilson Lopes Dedicação exclusiva UERN 96 hrs

Membro da

Comissão

Organizadora

Marcos Antonio da Silva Dedicação exclusiva UERN 96 hrs

Membro da

Comissão

Organizadora

Maria Zenaide Valdivino da Silva 40 horas UERN 384 hrs

Coordenador, 

Gestor, 

Presidente da

Comissão

Organizadora

Marta Jussara Frutuoso da Silva Dedicação exclusiva UERN 96 hrs

Membro da

Comissão

Organizadora

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Alexander Janne de Moura Administração UERN 192 hrs Membro

Anaías de Lima Leite Letras Espanhol UERN 192 hrs Membro

Antonio Eliano Juvencio da Silva Letras UERN 192 hrs Membro

Carla Karen Virgínio Língua Inglesa UERN 192 hrs Membro

Dionisio Rocha de Lucena Neto

Letras - Habilitação Em

Língua Inglesa e Suas

Respectivas Literaturas

UERN 192 hrs Membro

Filemon Fernandes Fermon Língua Inglesa UERN 192 hrs Membro

Flávio Kennedy Dantas

Gonçalves

Letras (habilitação Em

Língua Inglesa e Suas

Respectivas

Literaturas)

UERN 192 hrs Membro

Francisca Camila da Silva Lima

Lincenciatura Em

Letras Com Habilitação

Em Língua Espanhola e

Respectivas Literaturas

UERN 192 hrs Membro

Francisca Vanessa Queiroz de

Lima
Língua Inglesa UERN 192 hrs Membro

Hayala Diogenes Alvarenga Língua Inglesa UERN 192 hrs Membro

Jackson Rayron Monteiro Economia UERN 192 hrs Membro

Lídia Valéria Vieira de Carvalho

06 03
Letras Língua Inglesa UERN 192 hrs Membro

Maria Aparecida Gomes Letras- Língua Inglesa UERN 192 hrs Membro

Mateus de Paiva Lima
Letras Habilitação Em

Lingua Inglesa
UERN 192 hrs Membro

Matheus Alves de Almeida Letras Inglês UERN 192 hrs Membro

Taiza Barros Leite Letras/português UERN 192 hrs Membro
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Yanka Layone de Carvalho

Souza
Letras Inglês UERN 192 hrs Membro

Técnico-administrativo da UERN

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Membros da UERN sem Tipo Institucional*

Nome Instituição Carga Função

José Gevildo Viana UERN 96 hrs Membro

Coordenador:
Nome: Maria Zenaide Valdivino da Silva
RGA:                   
CPF: 91565944372
Email: mariahzenaide@gmail.com
Categoria: Professor de Ensino Superior
Fone/Contato: 84 999435461 / 84 999435461

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Convocação e coordenação de reuniões; realização de reuniões para
planejamento e organização dos eventos e a distribuição de atividades entre os
membros; divulgação (por e-mails, redes sociais, blogs etc); realização de
reuniões para discutir os cronogramas de eventos e dividir tarefas;
acompanhamento dos eventos a serem realizados durante a semana/mês, para
orientar e esclarecer dúvidas de alunos, colegas professores e de grupos
culturais da comunidade que desejam participar e colaborar; realização de
reunião para avaliação das atividades realizadas durante a semana; expedição
de documentos como declarações solicitadas pelos participantes; elaboração de
relatório final do projeto.


Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 32 Horas/Mês
Responsável: Maria Zenaide Valdivino da Silva (C.H. 32 horas/Mês)

Atividade: Participação em reuniões para planejamento e organização dos eventos e a
distribuição de atividades entre os membros; divulgação (por e-mails, redes
sociais, blogs etc); participação em reuniões para discutir os cronogramas de
eventos e dividir tarefas; realização dos eventos; orientação e esclarecimento de
dúvidas de alunos, colegas professores e de grupos culturais da comunidade;
elaboração de relatório final do projeto.

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas/Mês
Responsável: José Gevildo Viana (C.H. 8 horas/Mês)
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Atividade: Participação em reuniões para planejamento e organização dos eventos e a
distribuição de atividades entre os membros; divulgação (por e-mails, redes
sociais, blogs etc); participação em reuniões para discutir os cronogramas de
eventos e dividir tarefas; realização dos eventos; orientação e esclarecimento de
dúvidas de alunos, colegas professores e de grupos culturais da comunidade;
elaboração de relatório final do projeto.

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas/Mês
Responsável: Marcos Antonio da Silva (C.H. 8 horas/Mês)

Atividade: Participação em reuniões para planejamento e organização dos eventos e a
distribuição de atividades entre os membros; divulgação (por e-mails, redes
sociais, blogs etc); participação em reuniões para discutir os cronogramas de
eventos e dividir tarefas; realização dos eventos; orientação e esclarecimento de
dúvidas de alunos, colegas professores e de grupos culturais da comunidade;
elaboração de relatório final do projeto.

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas/Mês
Responsável: Francisco Lindenilson Lopes (C.H. 8 horas/Mês)

Atividade: Participação em reuniões para planejamento e organização dos eventos e a
distribuição de atividades entre os membros; divulgação (por e-mails, redes
sociais, blogs etc); participação em reuniões para discutir os cronogramas de
eventos e dividir tarefas; realização dos eventos; orientação e esclarecimento de
dúvidas de alunos, colegas professores e de grupos culturais da comunidade;
elaboração de relatório final do projeto.

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas/Mês
Responsável: Marta Jussara Frutuoso da Silva (C.H. 8 horas/Mês)

Atividade: Participação em reuniões para planejamento e organização dos eventos e a
distribuição de atividades entre os membros; divulgação (por e-mails, redes
sociais, blogs etc); participação em reuniões para discutir os cronogramas de
eventos e dividir tarefas; realização dos eventos; orientação e esclarecimento de
dúvidas de alunos, colegas professores e de grupos culturais da comunidade;
elaboração de relatório final do projeto.


Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 272 Horas/Mês
Responsável: Taiza Barros Leite (C.H. 16 horas/Mês)
Membros Vinculados: Antonio Eliano Juvencio da Silva (C.H. 16 horas/Mês)

Dionisio Rocha de Lucena Neto (C.H. 16 horas/Mês)
Maria Aparecida Gomes (C.H. 16 horas/Mês)
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Matheus Alves de Almeida (C.H. 16 horas/Mês)
Flávio Kennedy Dantas Gonçalves (C.H. 16 horas/Mês)
Lídia Valéria Vieira de Carvalho 06 03 (C.H. 16 horas/Mês)
Alexander Janne de Moura (C.H. 16 horas/Mês)
Anaías de Lima Leite (C.H. 16 horas/Mês)
Francisca Camila da Silva Lima (C.H. 16 horas/Mês)
Carla Karen Virgínio (C.H. 16 horas/Mês)
Hayala Diogenes Alvarenga (C.H. 16 horas/Mês)
Jackson Rayron Monteiro (C.H. 16 horas/Mês)
Mateus de Paiva Lima (C.H. 16 horas/Mês)
Yanka Layone de Carvalho Souza (C.H. 16 horas/Mês)
Francisca Vanessa Queiroz de Lima (C.H. 16 horas/Mês)
Filemon Fernandes Fermon (C.H. 16 horas/Mês)

Responsável Atividade
2017

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Maria Zenaide Valdivino da Silva Convocação e coordenação de reuniões; reali... - - - - - - - X X X X X

José Gevildo Viana Participação em reuniões para planejamento ... - - - - - - - X X X X X

Marcos Antonio da Silva Participação em reuniões para planejamento ... - - - - - - - X X X X X

Francisco Lindenilson Lopes Participação em reuniões para planejamento ... - - - - - - - X X X X X

Marta Jussara Frutuoso da Silva Participação em reuniões para planejamento ... - - - - - - - X X X X X

Taiza Barros Leite Participação em reuniões para planejamento ... - - - - - - - X X X X X

Responsável Atividade
2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Maria Zenaide Valdivino da Silva Convocação e coordenação de reuniões; reali... X X X X X X X - - - - -

José Gevildo Viana Participação em reuniões para planejamento ... X X X X X X X - - - - -

Marcos Antonio da Silva Participação em reuniões para planejamento ... X X X X X X X - - - - -

Francisco Lindenilson Lopes Participação em reuniões para planejamento ... X X X X X X X - - - - -

Marta Jussara Frutuoso da Silva Participação em reuniões para planejamento ... X X X X X X X - - - - -

Taiza Barros Leite Participação em reuniões para planejamento ... X X X X X X X - - - - -

, 21/03/2018
Local Maria Zenaide Valdivino da Silva

Coordenador(a)/Tutor(a)
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