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A elaboração do  presente  trabalho  teve  como finalidade expor  alguns  dos
projetos  realizados  durante  o  ano  de  2016,  através  do  "Programa  de  Ciências
Ambientais". Muitas foram as realizações, no entanto, serão apresentadas somente
três,  que  tiveram  um  maior  destaque  na  efetivação  do  mesmo:  a  "Caminhada
Ecológica",  os  encontros  do  "Grupo  de  Estudos  em  Economia,  Política  e  Meio
Ambiente"  e  a  campanha  "Adote  um  copo".  Esses  projetos  foram  realizados  de
forma  a  atender  às  expectativas  do  projeto  de  Extensão,  que  é  unir  o  meio
acadêmico  com  a  comunidade.  Para  a  realização  de  tais  trabalhos  foram
elaborados  projetos,  contendo  suas  justificativas  para,  posteriormente,  serem
colocados  em  prática.  No  caso  da  "Caminhada  Ecológica",  palestras  foram
ministradas  em  parceria  com  um  grupo  de  escoteiros,  para  diferentes  públicos
alvos,  acadêmicos  e  não  acadêmicos,  acerca  do  assunto  de  resíduos  sólidos  e
sobre o curso de Ciências Ambientais, tendo como resultado uma maior circulação
de  informações  e  conhecimentos  em  torno  dos  assuntos  tratados.  No  grupo  de
estudos,  reuniões  com  docentes  e  discentes  da  UFC  e  de  outras  universidades
foram realizadas ao longo do ano com o objetivo de criar um ambiente de debate
entre os envolvidos, resultando em uma formação rica de diferentes opiniões dos
participantes.  Por  fim,  na  campanha  "Adote  um  copo",  ainda  em  andamento,  foi
elaborado um questionário para com perguntas sobre o uso de copos descartáveis
no restaurante universitário, alem de questões socioeconômicas e ambientais. Foi
constatado  que,  ao  longo  do  processo,  o  público  externo  e  interno  à  instituição
teve  acesso  às  pesquisas  e  aos  projetos  da  Universidade,  fazendo  com  que  o
conhecimento  gerado  na  UFC  não  se  limitasse  somente  ao  seu  corpo  discente  e
docente.  Ações  como  essas  atendem  ao  objetivo  principal  da  extensão
universitária  que  é  a  articulação  do  processo  educativo,  cultural  e  científico,
viabilizando a relação transformadora entre a universidade e a sociedade.
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