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RESUMO 

 

A ideia de Extensão Universitária que atualmente está em vigor no Brasil, nasceu a partir da 

Reforma Universitária de 1968, quando a organização do Ensino Superior brasileiro passou a 

tomar como referência o Modelo Norte-americano. Em tal configuração, o Ensino Superior é 

concebido sob a tríade ensino-pesquisa-extensão. Os dois primeiros elementos estão bem 

definidos e alocados dentro da estrutura educacional, entretanto o terceiro deles não goza da 

mesma condição. Assim sendo, abordando o conceito de Extensão Universitária e inserindo-o 

dentro do modelo vigente no país, o presente estudo objetiva desenhar um panorama global 

das ações de Extensão do Instituto Federal do Ceará (IFCE) identificando os campi mais 

atuantes na comunidade em seu entorno, fazendo uso da estatística descritiva e do coeficiente 

de correlação de Pearson. A escolha pelo IFCE se deu pelo fato deste ser uma instituição 

centenária, mas relativamente nova na oferta de ensino superior, além de ser a maior em 

número de campi no Ceará a promover ações de Extensão, alcançando todas as 14 

macrorregiões do estado. Os resultados mostram que, dentre os quatro tipos de ações 

desenvolvidas pelo Instituto Federal do Ceará - cursos, eventos, programas e projetos - a 

maior concentração é de projetos, sendo estes responsáveis por 41,67% das 1.008 ações 

cadastradas na Pró-reitoria de Extensão até julho de 2017. Os eventos representam 33,43%, 

enquanto que os cursos são 19,54%, seguidos pelos programas que correspondem a 5,36%. Já 

em relação às 9 áreas temáticas de atuação – Comunicação, Cultura, Desporto, Direitos 

Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho – 

ações da área Educação são predominantes, representando 40,77% de toda a Extensão do 

IFCE. As análises mostram ainda que, das 29 unidades analisadas, o Campus de Limoeiro do 

Norte se destaca em número de ações, fazendo do Vale do Jaguaribe, com 166 ações, a 

macrorregião cearense com maior quantidade de ações de Extensão. Em seguida vem a 

macrorregião Grande Fortaleza com 119 e Sertão de Canindé com 90 ações. Na outra 

extremidade temos Sertão dos Crateús e Sertão dos Inhamuns, com 17 e 23 ações 

respectivamente. Os dados evidenciam um acentuado crescimento da Extensão no IFCE, a 

partir de 2014, impulsionada principalmente pelo número de alunos e servidores da 

Instituição. 

Palavras-chave: Ensino Superior. Extensão Universitária. IFCE.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The idea of University Extension that developed in Brazil was born of the University Reform 

of 1968, when the organization of higher education began to take as reference the North 

American Model. In this configuration, Higher Education is ruled for a teaching-research-

extension triad. The first two elements are well defined and allocated within the educational 

structure, however the third is not equal. Thus, addressing the concept of University 

Extension and completeness within the scope of validity in the country, the present study aims 

at a global overview of the Extension Actions of the Instituto Federal do Ceará (IFCE), 

identifying the fields of action in the community in its surroundings, making use of 

Descriptive Statistics and Pearson's Correlation Coefficient. The choice of the IFCE was 

because it is a centennial institution, although it is more relevant in terms of extension, 

reaching all 14 macro regions of the state. The results show that among the four types of 

action to be launched by the Instituto Federal do Ceará - courses, events, programs and 

projects - greater are the projects, being responsible for 41.67% of the 1,008 actions registered 

in Pro-rectory of Extension until July 2017. The events present 33.43%, while the courses are 

19.54%, followed by programs that correspond to 5.36%. Already published in 9 thematic 

areas of action - Communication, Culture, Sport, Human Rights and Justice, Education, 

Environment, Health, Technology and Production - Education work are predominant, 

representing 40.77% of all Extension do the IFCE. The analyzes also show that, of the 29 

analyzed units, the Campus of Limoeiro do Norte is champion in number of actions. The Vale 

do Jaguaribe one, with 166 actions, is a macroregion of Ceará with a greater number of 

extension actions. Next comes a macroregion Grande Fortaleza, with 119, and Sertão de 

Canindé with 90 actions. At the other end are Sertão dos Crateús and Sertão dos Inhamuns, 

with 17 and 23 actions, respectively. The research shows a strong growth of the Extension in 

the IFCE, since 2014, driven mainly by the number of students and employees of the 

Institution. 

 

Keywords: Higher education. Extension University. IFCE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo tem passado e vem passando por mudanças. Culturas, organizações, 

educação, dentre outros elementos que determinam nosso modo de encarar a vida vêm sendo 

ajustados e já diferem significativamente da forma como nossos antepassados encaravam. 

Com o advento da globalização e da Tecnologia da Informação e Comunicação, as 

organizações foram reinventadas, nos adverte Giddens (2005).  

As relações que regem a vida em sociedade vêm, aos poucos, adquirindo novos 

contornos. Nos dias atuais, espera-se que as empresas façam mais que simplesmente atuar em 

mercados visando o lucro a qualquer custo. Uma consciência parece despertar nos humanos 

que agora já demonstram interesse por assuntos que dizem respeito ao melhor modo de vida 

no Planeta. Temáticas como: uso sustentável dos recursos naturais, desenvolvimento 

sustentável, preservação do meio ambiente, responsabilidade social, dignidade da pessoa 

humana, entre tantas, surgem como cenários onde diversos atores podem e devem atuar. Essas 

forças pressionam as empresas.  Espera-se “maior envolvimento nas comunidades em que se 

insere a organização, contribuindo para o desenvolvimento econômico e humano dos 

indivíduos ou até atuando diretamente na área social, em parceria com governos ou 

isoladamente.” (ASHELEY, 2005, p.6). 

A educação não poderia ficar apenas como espectadora nessa situação. É 

consenso que, em um país considerado desenvolvido, um elemento de grande importância é a 

educação de sua gente. A educação, notadamente a de nível superior, é agente de 

transformação social. As instituições de ensino superior, atuantes nas mais diversas áreas do 

saber humano, têm a importante tarefa de formar cidadãos com bons níveis de conhecimento 

alinhando teoria, prática e pensamento crítico. Como espaço plural por excelência, a academia 

produz e dissemina conhecimento. É a base para o desenvolvimento da pesquisa cientifica e 

tecnológica, além de atuar e fornecer reflexões em todas as áreas do saber humano.  

Portadora de tamanha importância, a universidade é responsável por estimular a 

reflexão sobre os problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, 

prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade (BRASIL, 1996).  

Das três dimensões que compõem a academia, quais sejam: ensino, pesquisa e 

extensão, essa última é a que, de fato, mais se aproxima de atuação social direta, uma vez que 

desenvolve ações ligadas diretamente à comunidade em seu entorno. Tomando como base a 
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legislação, “o tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão constitui o eixo 

fundamental da Universidade brasileira e não pode ser compartimentado.” (MOITA; 

ANDRADE, 2009, p. 269). 

Sabedor da importância que a educação superior tem na configuração apresentada, 

o Governo Federal iniciou algumas investidas nessa frente. Uma delas foi o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras 

(Reuni1). Com 10 anos de existência, o programa foi proposto como um marco revolucionário 

na educação superior no país. O crescimento na atuação das IFES deve, além de aumentar a 

oferta de ensino superior, proporcionar novas pesquisas e ações de extensão, fortalecendo 

assim sua responsabilidade social, conforme elencado pelo Programa. O Reuni é integrado 

por 6 dimensões, quais sejam: Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública; 

Reestruturação Acadêmico-Curricular; Renovação Pedagógica da Educação Superior; 

Mobilidade Intra e Inter-Institucional; Compromisso Social da Instituição; Suporte da pós-

graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação 

(BRASIL, 2007). Em sua quinta dimensão, Compromisso Social da Instituição, encontra-se 

três pontos, a saber: Políticas de inclusão; Programas de Assistência Estudantil e Políticas de 

Extensão Universitária. Já a lei que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), elenca como pontos de avaliação em seu art 3°, parágrafos II e III 

respectivamente, a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e a 

responsabilidade social das instituições.  

É em meio a essa onda revolucionária que nascem os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Eles são autarquias equiparadas às universidades na 

promoção de ensino superior, tendo uma diferenciação quanto à verticalização dos cursos 

ofertados. Nos Institutos Federais são ofertadas diferentes modalidade de cursos desde 

técnicos, superiores de bacharelado, licenciatura e graduação tecnológica a especializações, 

mestrados e doutorados. Entretanto, em um passado recente, os Institutos - na verdade as 

instituições que os precederam -  não tinham foco no ensino superior. 

O Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (CEFET-CE), por exemplo, 

apesar de já ofertar cursos de nível superior, tinha como visão e missão institucional, 

respectivamente, "Ser referência como Centro em Educação Profissional e Ensino Médio." e 

"Promover a Educação Profissional, o Ensino Médio, a extensão, a pesquisa e a difusão 

tecnológica, visando ao exercício pleno da cidadania." (CEFET-CE, 2000, p.9). 

                                                
1 Instituído pelo Decreto Presidencial 6.096, de 24 de abril de 2007. 
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Dessa forma, é perceptível que com a mudança de institucionalização, tais 

instituições acabaram por aportar atribuições outras, de tal sorte que novas perspectivas e 

desafios foram incorporados. 

É levando em consideração esse novo cenário que o IFCE, enquanto autarquia 

atuante no ensino superior, desenvolvendo também pesquisa e ofertando à sociedade ações de 

extensão, deve estar preocupado em ser responsável socialmente pelas comunidades em seu 

entorno.  

A Extensão é, na maioria das vezes, o elemento fraco da tríade acadêmica, o que 

se leva a pensar que a academia não reconhece o devido valor que a Extensão representa. 

Dados do Instituto Federal do Ceará mostram que, em 2016, dentre os três elementos da tríade 

universitária, a Extensão recebeu menos recurso financeiro. 

Segundo a Pró-reitoria de Administração e Planejamento do IFCE, da dotação 

orçamentária do ano de 2016, o Instituto destinou R$ 3.094.698,00 para a Pró-reitoria de 

Pesquisa e Inovação (PRPI); R$ 1.033.589,00 à Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) e um 

total de R$ 1.347.741,00 ao Ensino, sendo este último valor composto pela soma de R$ 

566.559,00 destinados à Pró-reitoria de Ensino (PROEN) com R$ 651.708,00 destinados à 

Diretoria de Educação à Distância (DEAD). Ou seja, a Extensão foi o elemento da tríade que 

obteve menos recurso financeiro. 

Por outro lado, Ensino e Pesquisa têm seus papéis bem definidos e, geralmente, 

recebem maiores recursos financeiros, esta última inclusive de agências de fomentos externas 

às universidades. 

 O pilar Ensino, em termos mais gerais, parece girar em torno do número de vagas 

ofertadas em cursos técnicos e superiores, alunos matriculados, alunos formados, 

profissionais ingressantes no mercado de trabalho, dentre outros elementos. O pilar Pesquisa, 

em linhas gerais, assume importância quando é caracterizado por produzir conhecimento e 

aplicá-lo, encontrando soluções práticas e científicas para problemas ainda não explicados ou 

carentes de estudos mais detalhados. Ao pilar Extensão, por sua vez, fica delegado o papel de 

atuar diretamente na sociedade compartilhando tecnologias e conhecimento científico capazes 

de modificar positivamente a comunidade assistida. Contudo observa-se que esse papel, não 

menos importante que os demais, é exercido sem grande esmero e, em muitas instituições, as 

ações de extensão acontecem apenas como forma de atender a legislação. Tem-se como 

exemplo o menor recebimento de recurso financeiro, se comparado ao Ensino e à Pesquisa no 

IFCE. 
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Assim, a Extensão merece estudos mais detalhados, que ajudem a desenhar um 

panorama sobre sua função na tríade universitária e, de fato, aponte caminhos mais delineados 

para que a academia atue de maneira mais direta na sociedade no entorno, sendo responsável 

socialmente por transmitir a ela tecnologias e conhecimentos necessários para seu 

desenvolvimento.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará está presente em 

todas as macrorregiões do estado. Dessa forma, tem maior possibilidade de intervir no 

desenvolvimento social das comunidades através das ações de extensão, se comparado a 

outras IFES, sobretudo em municípios do interior do estado, muitas vezes carentes de 

aplicação de tecnologias e conhecimento científico.  

Atualizações no foco institucional, na passagem de CEFET-CE para IFCE, 

também pautaram a Extensão no Instituto. Em suas atuais visão e missão, presentes no 

anuário estatístico de 2016, o IFCE passa a perseguir um padrão de excelência no Ensino, na 

Pesquisa e na Extensão ligados à Ciência e Tecnologia. Sua missão é "Produzir, disseminar e 

aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos na busca de participar integralmente da 

formação do cidadão, tornando-a mais completa, visando sua total inserção social, política, 

cultural e ética." (IFCE, 2015, p.I). 

Tais constatações foram cruciais para a escolha do IFCE para a realização do 

presente estudo, que tem como pergunta norteadora a seguinte interrogação: Como o Instituto 

Federal do Ceará tem trabalhado a Extensão Universitária no estado do Ceará, observando a 

pluralidade das ações de extensão promovidas pelos campi. 

No intuito de responder a questão-problema tem-se como objetivo geral desta 

pesquisa: desenhar um panorama global das ações de Extensão do IFCE identificando os 

campi mais atuantes na comunidade em seu entorno.  

Para atender o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

a) conhecer o processo de organização do ensino superior no país e a constituição 

do tripé Ensino-Pesquisa-Extensão; 

b) conceituar Extensão e entender seu papel na tríade universitária;  

c) conhecer o Instituto Federal do Ceará e compreender sua atuação no estado; 

d) elencar as ações de extensão do IFCE e classificá-las por campi. 

O estudo tem sua relevância na medida em que ajuda a compreender o papel da 

academia, em especial das ações de extensão, nas comunidades que abrigam seus campi e são 

locus de suas ações. Tomar conhecimento desse fenômeno figura como incentivo à 
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universidade a desenvolver um olhar mais compromissado, seja para ajustar, seja para 

melhorar sua forma de atuação social através das ações de Extensão.  

No viés político, a relevância da presente pesquisa se dá no fato de perceber como 

as políticas de expansão da educação superior têm possibilitado, através da Extensão, o acesso 

a tecnologias e conhecimentos científicos por parte de comunidades antes desprovidas ou 

ineficientes de tais direitos. Ainda nesse viés é importante saber como a universidade cumpre 

a legislação vigente que apregoa a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão.  

A presente pesquisa também pretende contribuir cientificamente no fazer 

melhorar a compreensão sobre a temática Extensão Universitária, podendo subsidiar futuras 

investigações que busquem traçar um paralelo entre Extensão e desenvolvimento local.  

Apesar do IFCE ser uma instituição centenária, mas com frequentes mudanças em 

sua institucionalidade e, consequentemente, em sua visão e missão, ele é relativamente pouco 

experiente no provimento de ensino de nível superior, uma vez que seu foco em grande parte 

desse período centenário recaia sobre o ensino profissional e técnico. Esse detalhe também foi 

importante para a eleição do Instituto como objeto de pesquisa e pode ser melhor explorado 

em investigações futuras. 

No âmbito pessoal, interessa ao autor, como servidor da Instituição, conhecer um 

pouco mais sobre a atuação do IFCE e sua contribuição às regiões que abrigam os campi, 

contribuindo para realização pessoal do servidor em se reconhecer como agente transformador 

da realidade social das comunidades, sobretudo as mais carentes de recursos financeiros e 

capital intelectual e tecnológico.  

Partindo do referencial teórico, foram definidos os procedimentos metodológicos 

aplicados neste estudo. A pesquisa será de natureza aplicada, sendo classificada como 

descritiva. O problema será abordado de forma quantitativa. Quanto ao delineamento, a 

pesquisa será documental. Para chegar as conclusões da pesquisa, os dados serão tabulados e 

posteriormente analisados com auxílio de planilhas eletrônicas e softwares específicos, 

fazendo uso da estatística descritiva e do coeficiente de correlação de Pearson para descrever 

os resultados obtidos. 

O estudo usará alguns autores para a construção do referencial teórico. Para 

refletir sobre a Educação Superior e Extensão serão usadas as ideias de Cunha (1986), Susana 

(2002), Nunes e Silva (2011), apoiadas nas leis que regem a estrutura e funcionamento do 

ensino superior no país. Também serão consultados documentos a nível nacional advindos de 

Fóruns e Colegiados de Pró-reitores, bem como documentos internos do próprio Instituto 

Federal do Ceará. Para refletir sobre o surgimento da Rede Federal de Educação, da qual o 
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IFCE faz parte, serão usadas as principais leis e demais normativas que tratam sobre o 

assunto. 

O presente trabalho dissertativo está estruturado da seguinte forma: esta 

introdução, apresentando o contexto da pesquisa: justificativa, relevância, problemática, 

objetivos do estudo; a segunda seção que apresenta um resgate histórico sobre o ensino 

superior no Brasil, passando pelos modelos inspiradores da organização do sistema 

educacional brasileiro; a terceira seção que discorre sobre os primórdios da Extensão 

Universitária e seu lugar na tríade acadêmica ensino-pesquisa-extensão; a quarta seção 

apresentando a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e a atuação 

destes no estado do Ceará, bem como suas ações de extensão; a quinta seção trazendo os 

procedimentos metodológicos;  a sexta seção, na qual está a análise dos resultados obtidos e a 

sétima e última seção trazendo a considerações finais da pesquisa. 
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2 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: UM SISTEMA BASEADO NO TRIPÉ 

ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO 

 

No capítulo que se segue há um resgate dos primórdios da educação superior no 

país com o objetivo de se desenhar um cenário propício ao entendimento de como esta surgiu 

e quais transformações ocorreram ao longo do tempo. Tal cenário permitirá compreender mais 

à frente o papel da Extensão dentro da instituição universidade. 

 

2.1 Ensino superior e universidade: construindo um cenário  

 

Do Período Colonial aos dias atuais, o ensino superior passou por algumas 

modificações, servindo a vários interesses de classes dominantes, de acordo com sua época. A 

Companhia de Jesus, por exemplo, foi a primeira instituição no Brasil a oferecer ensino 

superior dedicado também ao público externo, segundo Cunha (2007). Foi a época conhecida 

como período jesuítico. Os jesuítas utilizavam a pedagogia Ratio Studorium que era baseada 

na unidade do professor, unidade do método e unidade da matéria, (FRANÇA, 1952 apud 

CUNHA 2007). Aparece, assim, a primeira relação tríade ligada ao ensino no Brasil.  

 

O princípio da unidade de professor determinava que um mesmo mestre 
acompanhasse um grupo de alunos no estudo de cada matéria, do início ao fim. 
Todos os professores deveriam seguir o mesmo método de ensino, completando-se 
esse princípio com o da organização das matérias [...]. O cultivo da disciplina, da 
atenção e da perseverança nos estudos era uma das principais preocupações dos 
professores, tendo em vista facilitar o próprio ensino e, também, desenvolver 
atitudes consideradas essenciais tanto ao possível futuro sacerdote quanto ao cristão 
(CUNHA, 2007, p. 28). 

 

O mesmo autor nos fala que foi na Bahia que nasceu o primeiro colégio jesuíta, 

aproximadamente 50 anos depois do “descobrimento”. O curso de Humanidades começou a 

funcionar em 1553 e os de Artes e Teologia iniciaram suas atividades em 1572. A partir desse 

feito, outras unidades como a do Rio de Janeiro, de Olinda, de Maranhão, dentre outras, foram 

surgindo pelo Brasil Colônia.  

Ao longo dos anos, a Companhia de Jesus foi crescendo pelo país e seu sistema 

educacional conquistando territórios. Em suas edificações eram ofertados cursos como: Artes, 

Filosofia, Cursos Superiores, Teologia e Artes, dentre outros. A Tabela 1 mostra os diversos 

cursos ofertados pelos jesuítas no Brasil Colônia. 
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Tabela 1 – Distribuição dos cursos criados nos colégios jesuítas no Brasil Colônia 
CURSO ANO DA CRIAÇÃO LOCALIZAÇÃO DO COLÉGIO 

Artes 1572 Bahia 
Filosofia 1638 Rio de Janeiro 
Cursos Superiores 1687 Olinda 
Teologia e Artes 1688 Maranhão 
Artes 1695 Pará 
Filosofia e Teologia 1708 São Paulo 
Filosofia e Teologia 1753 Mariana 
Fonte: SOUZA (1996, p.47). 

 

Décadas depois, os jesuítas foram expulsos da Colônia, provocando uma 

desarticulação do sistema educacional escolar por eles implantado. O ensino perdeu sua 

estrutura antiga para, agora sob a regência dos frades franciscanos, aproximar-se da estrutura 

usada na Universidade de Coimbra, segundo Cunha (2007). Nos novos moldes, os cursos 

superiores eram seriados e duravam no mínimo sete anos. Ainda segundo o mesmo autor, no 

Rio de Janeiro, os franciscanos ofertaram seus ensinos até 1805. 

Um marco diferenciador do ensino oferecido pelos Jesuítas e o novo modelo era o 

início da abertura para as ideias liberais deste último, sendo Azeredo Coutinho2 notório 

expoente de tais ideias no ensino (ALVES, 2010).  

Na época do Império, transformações políticas e econômicas ocorreram, 

modificando novamente o ensino superior. A nova configuração do Estado brasileiro 

precisava de profissionais metodicamente formados.  

 

Assim é que, além dos novos cursos superiores militares e de Medicina, e dos 
antigos, de Filosofia e de Teologia, estes então confinados nos conventos e 
seminários episcopais, foram criados cursos superiores de Desenho, História, 
Música. O curso de Arquitetura, sintomaticamente localizado na Academia de Belas 
Artes, também desempenhava a função de formar especialistas na produção de bens 
simbólicos. Mas, decerto, foram os cursos de Direito os mais importantes dos que 
cumpriam essa função, pois os bacharéis tinham, na atividade cotidiana, de elaborar, 
discutir e interpretar as leis, a tarefa principal de formular e renovar as ideologias 
que legitimavam as relações de dominação mantidas disseminadas pelo aparato 
jurídico (CUNHA, 2007, p.64). 

 

                                                
2 Bispo da diocese de Olinda, entre 1794 e 1802, D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho nasceu em São 
Sebastião do Rio de Janeiro, no dia 18 de janeiro de 1742. Foi uma personalidade controversa. Transitava, por 
diversas vezes, entre o liberalismo e o pensamento conservador – até mesmo reacionário –, entre o religioso e o 
profano, entre o homem das luzes e o defensor da escravidão. Teve papel importante na doutrina pedagógica do 
Seminário de Olinda. Faleceu em Portugal, no dia 12 de outubro de 1821, logo após ter sido eleito deputado para 
as Cortes Constituintes pelo Rio de Janeiro.  (BRAZ, 2013). 
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Desse período até a proclamação da República, o país passou por mais 

transformações políticas impactando novamente a oferta do ensino superior. Percebe-se, 

assim, que a dinâmica política do país quase sempre implicava em alterações no ensino 

superior, uma vez que ele mantinha um caráter político, destinado a atender aos interesses 

daqueles que detinham o poder.  

A decisão de criar cursos superiores em escolas isoladas, outra decisão política, 

retardou bastante o surgimento da universidade, enquanto instituição, no Brasil. Assim, a 

história da universidade brasileira é recente. Tão recente que não tem sequer um século, 

conferindo ao país o posto de ser um dos últimos países da América Latina a criar 

universidades (ÉSTHER, 2015). 

 

Da chegada da família real portuguesa ao Brasil (1808) até o final do Império, o 
ensino superior desenvolveu-se lentamente. Até 1822 existiam sete cursos de 
educação superior, em grande parte, vinculados às atividades militares decorrentes 
da ocupação portuguesa e objetivando a formação de burocratas para as funções do 
Estado. Em 1889, ano da Proclamação da República, eram 19. Por mais de um 
século o país viveu a experiência de ensino superior sem a presença de uma 
universidade (COELHO; VASCONCELOS, 2009, p.10). 

 

É somente em 1915, mais de um século depois da chegada da família real, que, 

através do Decreto n. 11.530, é autorizada a criação da instituição universidade, vindo ser 

instituída, em 1920, a Universidade do Rio de Janeiro (URJ). Esta seria formada pela 

aglutinação da Escola Politécnica, Faculdade de Medicina e Faculdade de Direito, esta última 

resultante da fusão da Faculdade Livre de Direito e da Faculdade de Ciências Jurídicas e 

Sociais (SOUZA, 1991). 

Essa configuração da recém-criada instituição logo tornou-se motivo de críticas. 

As mais fortes diziam respeito a tentativa de se criar uma universidade apenas pela 

aglomeração de cursos já existentes tendo como elemento novo e características uma sede 

denominada Reitoria e o Conselho Universitário. Na verdade, defende alguns autores, tratava-

se apenas de mais uma manobra política. Os cursos permaneciam isolados, sendo a 

denominação universidade apenas uma fachada, falácia, não atendendo aos anseios da 

comunidade da época que almejam uma nova instituição, integrada tanto em currículos quanto 

em práticas e difusão do conhecimento (MENDONÇA, 2000). 

A partir dos anos 30, uma crescente busca pelo ensino superior se deu, 

principalmente na região sudeste. A época marcava o governo de Getúlio Vargas, que criou o 

Ministério da Educação e Saúde Pública. Uma série de decretos foi instituída, entre os quais o 
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de número 19.851, de 11 de abril de 1931, que tratou sobre os Estatutos das Universidades 

Brasileiras (CACETE, 2014). 

Contudo, anos antes da publicação do citado Estatuto, dois grupos já discutiam 

propostas para a formação de um modelo de universidade brasileira, relata Mendonça (2000). 

Um deles ligado ao jornal O Estado de S. Paulo, em meados de 1926, e o outro liderado pela 

Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1928. 

 

O primeiro, conduzido por Fernando de Azevedo, acabava por referendar um 
determinado projeto de universidade (que se concretizou, em 1934, com a criação da 
Universidade de São Paulo). O segundo, embora também se propusesse à construção 
de um consenso em torno da questão da universidade, era muito mais representativo 
das diferentes concepções que atravessavam o debate em torno dessa questão e que 
se confrontavam no interior da própria associação (MENDONÇA, 2000, p. 137).  

 

Com a publicação do Estatuto das Universidades Brasileiras os dois grupos 

passaram a criticar o teor do decreto. Entendiam que este era ambíguo e não atendiam aos 

anseios da sociedade brasileira da época. Diversas outras críticas foram registradas nos anos 

seguintes, inclusive quanto ao modelo de universidade que o Brasil deveria seguir.  

Condizente ou não, o fato é que a primeira instituição denominada universidade 

havia sido criada, abrindo assim caminho para que reflexões sobre objetivos e atuação desse 

novo tipo de instituição e possibilitando a criação de outras universidades seguindo o mesmo 

modelo ou adotando modelos diversos. 

 

2.2 Modelos de universidade e suas influências na universidade brasileira 

 

Com o nascimento da instituição universidade, o país, pouco experiente nessa área 

da educação, espelhava-se em exemplos externos. As principais universidades existentes no 

país até 1935 eram a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade do Rio de Janeiro 

(URJ), ambas moldadas sobre modelos distintos. A USP pautada claramente do modelo usado 

na Alemanha do século XIX, enquanto que a URJ funcionava tendo como grande influência o 

modelo francês.  

 

2.2.1 O modelo francês 

 

A Universidade do Rio de Janeiro nasceu sob o modelo francês. Tal modelo é 

marcado fortemente pelo caráter tecnicista, centrado sobretudo no ensino e sem interesse 
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direto pela pesquisa. O caráter tecnicista do modelo adotado foi potencializado pelo fato da 

Instituição iniciar suas atividades de forma fisicamente distante.  

 

A forma de organização da URJ não garantiu o espírito universitário, uma vez que 
esta universidade estava voltada para o ensino de um saber abstrato, distante da 
realidade concreta e desvinculado da atividade de pesquisa. Este espírito 
antiuniversitário era acentuado pelo distanciamento físico e isolamento existente 
entre as escolas que constituíam a universidade, não havendo qualquer inter-relação 
entre elas (PAULA, 2002, p. 154-155). 

 

Também conhecido como modelo napoleônico, esta forma de conceber o ensino 

superior era de certa maneira mais fechada, blindada, tradicional, funcionando basicamente 

como um “aparelho Ideológico do Antigo Regime”. O modelo era regido por alto controle 

estatal e acentuado monopólio educacional, pretendendo uniformizar política e culturalmente 

a França. O Estado era elemento indispensável à universidade. Nesse modelo as instituições 

eram frequentemente orientadas por parte do Estado em seus valores, concepções e 

finalidades. Dessa forma, as universidades eram criadas e mantidas por ele e tinham por 

finalidade atuar como universidade prioritariamente de ensino, sem espaço para pesquisa, uma 

vez que o objetivo era oferecer uma formação generalista de mão de obra para o mercado de 

trabalho (LUCKMANN; BERNART, 2014). 

No Brasil, a URJ, espelhando-se em tal modelo, seguiu desenvolvendo suas 

atividades até 1937, quando a Lei n° 452 daquele ano reorganizou a Instituição, 

transformando-a em Universidade do Brasil (UB). Essa nova universidade serviria como 

modelo a ser seguido pelas demais, existentes e futuras. Na verdade, tal instituição modelo 

não apresentava amplas novidades. Ratificava o mesmo pensamento que concebia a 

Universidade como a simples junção de escolas profissionalizantes. Mantinha o caráter 

tecnicista, relegando à pesquisa um caráter secundário. O objetivo estava mais relacionado 

com quantidade em detrimento da qualidade. A integração entre os cursos quase não ocorria, 

importando mais o grande número de escolas e cursos agregados à Universidade. Acabou 

sendo mais um instrumento de controle e padronização do que um esforço de integrar e 

desenvolver o ensino superior no país (MEDONÇA, 2000; ORRICO; OLIVEIRA, 2010).  

A proposta da UB, além de dificultar a pluralidade cultural e de pensamento, tinha 

também um caráter nacionalista acentuado na tentativa de se criar uma imagem homogenia 

nacional através da educação, lembrando, assim, o caminho escolhido por Napoleão para 

configurar as universidades francesas. A lei de criação da Universidade traz inclusive artigos 
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que vetam à comunidade acadêmica atitude de caráter político-partidário e uso de emblemas 

ou uniforme de partidos políticos dentro das instalações da Instituição (BRASIL, 1937). 

 

2.2.2 O modelo alemão 

 

Por sua vez, a Universidade de São Paulo, fundada em 1934, sofreu influência de 

um modelo diferente. Pautada sob os princípios da arquitetura do ensino superior alemão, a 

USP foi formada pela união das seguintes unidades: Faculdade de Direito; Faculdade de 

Medicina; Faculdade de Farmácia e Odontologia; Escola Politécnica; Instituto de Educação; 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; Instituto de Ciências Econômicas e Comerciais; 

Escola de Medicina Veterinária; Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e Escola 

de Belas Artes. 

Fato marcante nesse modelo é o papel da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras (FFCL) que teria um caráter unificador e essencial para a dinâmica da instituição. 

Funcionando como o coração da universidade, a FFCL seria o locus do curso básico, local 

onde se desenvolveriam os estudos de cultura livre e desinteressada. Um preparatório para 

todas as escolas profissionais. Espaço universitário por excelência, potencializador de todas as 

demais atividades. Indispensável à pesquisa (MENDONÇA, 2010; PAULA 2009). 

Seguindo a visão acima explanada, encontra-se a principal característica do 

modelo alemão, nascido com a Universidade de Berlim: o entendimento do elemento pesquisa 

como parte indispensável ao fazer universitário. Assim, o caráter tecnicista de 

profissionalização não encontrava grande importância no modelo adotado pela USP. A 

Universidade interessava-se por um ensino humanístico, abolindo o papel reduzido de simples 

transmissora de conhecimento pronto. Tinha por interesse atuar livre da interferência direta do 

Estado ou outras fontes de emanação de poder que poderiam influenciar seu papel enquanto 

instituição comprometida com o desenvolvimento do pensamento, do saber humano, do 

enriquecimento moral da nação e do indivíduo (PEREIRA, 2009). 

O modelo alemão focava ainda na interdisciplinaridade, abolindo a formação geral 

sob a ótica de conhecimentos isolados. As diversas partes que compunham a instituição 

deveriam trabalhar conjuntamente, pensar conjuntamente. O simples agrupamento de 

faculdades e cursos isolados sob uma reitoria e um conselho não significava a formação de 

uma universidade. Era preciso integrar os conhecimentos sob o comprometimento de esforços 

intelectuais onde ensino e pesquisa habitassem o mesmo espaço e partilhassem objetivos 

comuns. (LUCKMANN; BERNART, 2014). 
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2.2.3 O modelo norte-americano 

 

O final da primeira metade da década de 60 marca um período de acentuadas 

transformações políticas no Brasil, refletindo também em transformações no ensino superior. 

Uma nova realidade socioeconômica começou a despontar em âmbito global e outra 

configuração passou a ganhar força nas universidades brasileiras. É o que a literatura relata 

como modelo norte-americano de universidade, também conhecido na academia como 

modelo utilitarista. 

Com um sistema universitário já consolidado e influente, os Estados Unidos 
começava a se tornar exemplo para países que almejavam traçar um caminho 
próspero. Na grande potência norte-americana, as instituições americanas tiveram 
quatro funções centrais, a saber: “investigação e formação de novas gerações; 
preparação de carreira acadêmica com saber técnico aplicável; tarefas de cultura em 
geral e contribuição para a criação da consciência individual” (HABERMAS, 1993, 
p. 126). 

 

Foi olhando para tal exemplo de nação que, na segunda metade da década de 60 

teve início uma série de pactos entre os governos do Brasil e norte-americano objetivando 

modernizar o ensino superior brasileiro. Os modelos até então vigentes no país não mais 

condiziam com a realidade mundial, alegavam ambos os governos. 

O surgimento de novas tecnologias nos campos da indústria, comunicação e 

informação, apontavam para uma nova era tecnológica. Assim o ensino superior deveria 

acompanhar e atuar ativamente nesse crescente cenário, defendia o governo dos Estados 

Unidos e organizações internacionais como o Banco Mundial e Unesco embasavam a 

argumentação. 

Dessa forma, o governo norte-americano, iniciou uma série de acordos com os 

países da América do Sul. A United States Agency for International Development (USAID) 

era a responsável por assessorar no desenvolvimento dos países subdesenvolvidos sul-

americanos. No Brasil, a cooperação se concretizou a partir de acordos como o MEC/USAID, 

de 1965 e 1967. O acordo possibilitou o envio ao Brasil de um grupo de professores 

universitários dos Estados Unidos para assessorar os trabalhos dos técnicos brasileiros 

responsáveis por estudar uma nova configuração para as universidades do país (EAPES, 

1968).  

A partir de então, as diretrizes oficiais seguem as sugestões estabelecidas pelos 

acordos MEC/USAID, orientando uma remodelação da universidade brasileira, 
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transformando-a em instrumento de formação de mão de obra necessária para sustentar o 

modelo capitalista que se enraizava no país (ÉSTHER, 2016). 

Outro acordo importante para compreensão da instauração do modelo norte-

americano no Brasil foi o Plano Atcon, de 1966. Rudolph Atcon foi um consultor norte-

americano também incumbido de auxiliar na construção do novo modelo universitário 

brasileiro. Ele defendia a ideia de racionalização dos recursos destinados ao ensino superior. 

Seu discurso era permeado por termos que fortaleciam uma linguagem tecnicista, tais como 

eficiência, eficácia e efetividade. Com raízes neoliberais, concebia o processo educativo como 

um produto de consumo e pensava as universidades como empresas. Esse era fielmente o 

modelo adotado nos Estados Unidos e sugerido para implantação no Brasil (SOUZA et al., 

2013). 

Em suma, o modelo norte-americano centra-se principalmente no progresso, 

objetivando construir uma ponte entre os desejos dos indivíduos da sociedade e o saber que 

interessa ao desenvolvimento econômico, procurando, dessa forma, associar os aspectos 

ideais – entendidos por ensino e pesquisa – e práticos – relacionados à extensão – ao 

funcionamento da sociedade (SILVEIRA; BIANCHETTI, 2016). 

No Brasil, o marco histórico dessa nova configuração é a Lei 5540, de 28 de 

novembro de 1968. Segundo Paula (2002), é nesse período, conhecido como Reforma 

Universitária de 1968, que o modelo norte-americano de universidade passa a ser adotado no 

país.  

 

A Lei 5540, responsável pela Reforma de 1968, incorpora várias características da 
concepção universitária norte-americana, a saber: a) vínculo linear entre educação e 
desenvolvimento econômico, entre educação e mercado de trabalho; b) estímulo às 
parcerias entre universidade e setor produtivo; c) instituição do vestibular unificado, 
do ciclo básico ou primeiro ciclo geral, dos cursos de curta duração, do regime de 
créditos e matrícula por disciplinas, todas estas medidas visando uma maior 
racionalização para as universidades; d) fim da cátedra e a instituição do sistema 
departamental; e) criação da carreira docente aberta e do regime de dedicação 
exclusiva; f) expansão do ensino superior, através da ampliação do número de vagas 
nas universidades públicas e da proliferação de instituições privadas, o que provocou 
uma massificação desse nível de ensino; g) a idéia moderna de extensão 
universitária; h) ênfase nas dimensões técnica e administrativa do processo de 
reformulação da educação superior, no sentido da despolitização da mesma 
(PAULA, 2002, p. 159). 

 

Fica claro que a Reforma Universitária confere às instituições um papel mais 

pragmático. Há a inserção de interesses que ultrapassam o meio acadêmico. A universidade 

passa também a ser responsável pelo desenvolvimento econômico, atendendo ainda a 

demandas de mercado de trabalho e parcerias com o setor produtivo privado.  
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Tal Reforma impactou fortemente a forma de organização administrativa da 

universidade, institucionalizando a carreira acadêmica, introduzindo a estrutura departamental 

e o sistema de créditos, dentre outros fatores. Foi uma Reforma claramente pautada nos 

princípios da eficiência e da produtividade (LUCKMANN; BERNART, 2014). 

Porém, apesar de fortes críticas, é somente a partir dessa concepção norte-

americana que de fato nasce o terceiro pilar da universidade brasileira. O primeiro deles, o 

Ensino, veio de forma mais intensa com o modelo francês, adotado pela URJ. O segundo 

pilar, a Pesquisa, ganhou força no país pela USP que seguia o modelo alemão. A tríade era, 

então, completada com o terceiro, a Extensão, trazida ao Brasil de forma mais acentuada a 

partir da Reforma Universitária de 1968, pautada no modelo norte-americano de arquitetura 

universitária. 

A estratégia de reformar a universidade brasileira beneficiou generosamente o 

setor privado. Referenciado como o primeiro grande ciclo de expansão do ensino superior, a 

década de 70 foi marcada por um forte crescimento em número de alunos matriculados no 

ensino superior, tanto em instituições públicas quanto, e principalmente, no setor privado 

(VIEIRA, 2017). 

Inicia-se, assim, uma reviravolta no cenário de oferta do ensino superior no Brasil. 

O número de universitários mais que triplicou. 

 

De 425.478 estudantes em 1970, o país passa a 1.311.799 em 1979. Nesse intervalo, 
enquanto as matrículas do setor público pouco mais que duplicaram, as do setor 
privado quase quadruplicaram. O primeiro, que até a década de 1960 era majoritário 
na oferta de ensino superior, perde espaço para o segundo. Em 1970, este segmento 
passa a responder por 50,5% das matrículas, percentual este que, a partir de então, é 
ampliado chegando a 64,8%, em 1979 (VIERIA, 2017, p.19). 

 

Em relação à rede de universidades federais, algumas universidades foram criadas 

do alicerce, outras nascidas a partir de junções de instituições já existentes, porém agora todas 

com um dever comum: institucionalizar a Extensão como um elemento constituinte de sua 

atuação na sociedade. Em 2017, o país era atendido por 63 universidades federais, conforme 

Tabela 2. Vale ressaltar que na Tabela 2, a USP, apesar de importante, não foi incluída por ser 

mantida pelo governo estadual de São Paulo, não pertencendo assim à esfera federal. 
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Tabela 2 – Criação das universidades federais brasileiras – 1920 a 2017. 

ORDEM NOME ANTERIOR NOMENCLATURA ATUAL 
ANO DO 
ATO DE 
CRIAÇÃO 

PRESIDENTE 
RESPONSÁVEL 

1  UFRJ | Universidade Federal do 
Rio de Janeiro 

1920 Epitácio Pessoa 

2 Universidade de 
Minas Gerais (1927) 

UFMG | Universidade Federal de 
Minas Gerais 

1949  Eurico Gaspar Dutra 

3 Universidade do Rio 
Grande do Sul (1947) 

UFRGS | Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul 

1950 Eurico Gaspar Dutra 

4 Universidade da Bahia 
(1946) 

UFBA | Universidade Federal da 
Bahia 

1950 Eurico Gaspar Dutra 

5 Universidade do 
Paraná (1892) 

UFPR | Universidade Federal do 
Paraná 

1950 Eurico Gaspar Dutra 

6 União de Escolas 
existentes 

UFC | Universidade Federal do 
Ceará 

1954 João Café Filho 

7 Escola Superior de 
Agricultura e Escola 
Superior de Medicina 
e Veterinária (1914) 

UFRPE | Universidade Federal 
Rural de Pernambuco 

1955 Carlos Coimbra da 
Luz 

8 União de 5 escolas 
superiores 

UFG | Universidade Federal de 
Goiás 

1960 Juscelino 
Kubittscheck 

9  UFJF | Universidade Federal de 
Juiz de Fora 

1960 Juscelino 
Kubittscheck 

10 União de 7 faculdades: 
federais, estaduais e 
privadas de Belém 

UFPA | Universidade Federal do 
Pará 

1960 Juscelino 
Kubittscheck 

11 Universidade da 
Paraíba (1955) 

UFPB | Universidade Federal da 
Paraíba 

1960 Juscelino 
Kubittscheck 

12  UFSM | Universidade Federal de 
Santa Maria 

1960 Juscelino 
Kubittscheck 

13  UFF | Universidade Federal 
Fluminense 

1960 Juscelino 
Kubittscheck 

14 Universidade do Rio 
Grande do Norte 
(1958) 

UFRN | Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 

1960 Juscelino 
Kubittscheck 

15 Faculdade de Direito 
(1932) 

UFSC | Universidade Federal de 
Santa Catarina 

1960 Juscelino 
Kubittscheck 

16  UFES | Universidade Federal do 
Espírito Santo 

1961 Juscelino 
Kubittscheck 

17  UFAL | Universidade Federal de 
Alagoas 

1961 Juscelino 
Kubittscheck 

18 Escola Universitária 
Livre de Manáos 
(1909) 

UFAM | F. Universidade Federal do 
Amazonas 

1962 João Goulart 

19  UnB | F. Universidade de Brasília 1962 João Goulart 
20 Universidade Rural do 

Brasil (1943) 
UFRRJ | Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro 

1963 João Goulart 

21 Universidade do 
Recife (1946) 

UFPE | Universidade Federal de 
Pernambuco 

1965 Castelo Branco 

22 Faculdade de Filosofia 
de São Luís do 
Maranhão (1953) 

UFMA | F. Universidade do 
Maranhão 

1966 Castelo Branco 

23 Junção de Faculdades 
e Escolas Estaduais 
(1950) 

UFS | F. Universidade Federal de 
Sergipe 

1967 Costa e Silva 

24 Faculdade de Direito 
(1945) 

UFPI | F. Universidade Federal de 
Piauí 

1968 Costa e Silva 

    Continua 
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    Continuação 

ORDEM NOME ANTERIOR NOMENCLATURA ATUAL 
ANO DO 
ATO DE 
CRIAÇÃO 

PRESIDENTE 
RESPONSÁVEL 

25 Universidade Federal 
de São Paulo 1960 

UFSCAR | F. Universidade Federal 
de São Carlos 

1968 Costa e Silva 

26 Universidade Estadual 
Rural de Minas Gerais 
UREMG (1948) 

UFV | F. Universidade Federal de 
Viçosa 

1969 Costa e Silva 

27 Instituída com a 
incorporação de 
Escolas Superiores 

UFOP | F. Universidade Federal de 
Ouro Preto 

1969 Costa e Silva 

28 Fundação cidade do 
Rio Grande (1953) 

FURG | F. Universidade Federal do 
Rio Grande 

1969 Costa e Silva 

29 Universidade Federal 
Rural do Rio Grande 
do Sul (1960) 

UFPEL | F. de Pelotas 1969 Costa e Silva 

30  UFU | F. Universidade Federal de 
Uberlândia 

1969 Costa e Silva 

31 Fac. Fed. De Direito 
1934 e Instituto 
Ciências e Letras de 
Cuiabá 

UFMT | F. Universidade Federal de 
Mato Grosso 
 

1970 Emílio Médici 

32 Centro Universitário 
do Acre (1971) 

UFAC | F. Universidade Federal do 
Acre 

1974 Emílio Médici 

     

33 Universidade Estadual 
de Mato Grosso 
(1969) 

UFMS | F. Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul 

1979 Ernesto Geisel 

34  UNIRIO | Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro 

1979 Ernesto Geisel 

35  UNIR | F. Universidade Federal de 
Rondônia 

1982 João Batista 
Figueiredo 

36  UFRR | F. Universidade Federal de 
Roraima 

1985 José Sarney 

37  UNIFAP | F. Universidade Federal 
do Amapá 

1986 José Sarney 

38 Escola Superior de 
Agricultura de Lavras 
(1963) 

UFLA | Universidade Federal de 
Lavras 

1994 Itamar Franco 

39 Escola Paulista de 
Medicina (1933) 

UNIFESP | Universidade Federal 
de São Paulo 

1994 Itamar Franco 

40  UFT | F. Universidade Federal do 
Tocantins 

2000 Fernando Henrique 
Cardoso 

41 Escola Federal de 
Engenharia de Itajubá 
(1956) 

UNIFEI | Universidade Federal de 
Itajubá 

2002 Fernando Henrique 
Cardoso 

42 Faculdade de Ciências 
Agrárias do Pará 
(1945) 

UFRA | Universidade Federal Rural 
do Amazonas 

2002 Fernando Henrique 
Cardoso 

43 FUNREI (1986) UFSJ | F. Universidade Federal de 
São João Del-Rei 

2002 Fernando Henrique 
Cardoso 

44 Desmembramento da 
UFPB (1960) 

UFCG | Universidade Federal de 
Campina Grande 

2002 Fernando Henrique 
Cardoso 

45  UNIVASF | F. Univ. Fed. Do Vale 
do São Francisco 

2002 Fernando Henrique 
Cardoso 

46 Escola de Farmácia e 
Odontologia de 
Alfenas (1914) 

UNIFAL | Universidade Federal de 
Alfenas 

2005 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

    Continua 
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    Conclusão 

ORDEM NOME ANTERIOR NOMENCLATURA ATUAL 
ANO DO 
ATO DE 
CRIAÇÃO 

PRESIDENTE 
RESPONSÁVEL 

47 Escola Federal em 60, 
Autarquia em 72 e 
Centro Universitário 
Federal em 2001 

UFVJM | Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

2005 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

48 Faculdade de 
Medicina do 
Triângulo Mineiro 
(1953) 

UFTM | Universidade Federal 
Triângulo Mineiro 

2005 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

49 Escola Superior de 
Administração de 
Mossoró (1967) 

UFERSA | Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido 

2005 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

50 Escolas de Aprendizes 
Artífices (1909) 

UFTPR | Universidade Federal 
Tecnológica do Paraná 

2005 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

51  UFABC | Universidade Federal do 
ABC 

2005 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

52  UFGD | Universidade Federal da 
Grande Dourados 

2005 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

53  UFRB | Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia 

2005 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

54 Fundação Faculdade 
Fed. De Ciências 
Médicas de POA 
FFFCMPOA 

UFCSPA | F. Universidade Federal 
de Ciências da Saúde de POA 

2006 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

55  UNIPAMPA | Universidade Federal 
do Pampa 

2006 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

56  UFFS | Universidade Federal da 
Fronteira Sul 

2009 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

57 Desmembramento da 
Universidade Federal 
do Pará e da 
Universidade Federal 
Rural da Amazônia 

UFOPA | Universidade Federal do 
Oeste do Pará 

2009 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

58  UNILAB | Universidade da 
Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira 

2010 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

59  UNILA | Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana 

2010 Luiz Inácio Lula da 
Silva 

60 Desmembramento da 
Universidade Federal 
do Ceará 

UFCA | Universidade Federal do 
Cariri 

2013 Dilma Rousseff 

61 Desmembramento da 
Universidade Federal 
do Pará 

UNIFESSPA | Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará 

2013 Dilma Rousseff 

62 Desmembramento da 
Universidade Federal 
da Bahia 

UFOB | Universidade Federal do 
Oeste da Bahia 

2013 Dilma Rousseff 

63  UFESBA | Universidade Federal do 
Sul da Bahia  

2013 Dilma Rousseff 

Fonte: elaborada pelo autor, a partir de dados da SESU/MEC e do Planalto (2017). 

Compreendido como se deu o surgimento do ensino superior e da universidade no 

Brasil, podemos então seguir adiante e conhecer o processo de introdução da Extensão na 

tríade universitária vigente, objetivo da seção seguinte.  
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3 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: O TERCEIRO ELEMENTO  

 

Compreender o surgimento do terceiro elemento do sistema universitário é voltar 

no tempo até a Inglaterra da segunda metade do século XIX, local e época de surgimento do 

termo Extensão. Na seção que se segue, tem-se um esboço histórico do surgimento da 

Extensão e sua chegada ao Brasil, passando pelo processo de inserção e afirmação desta 

enquanto parte essencial do fazer universitário. 

O movimento de Extensão Universitária começou na Universidade de Cambridge, 

aproximadamente em 1871, tendo como principais idealizadores os professores Stuart e 

Sidgwick. A inquietação geradora do Movimento foi fruto do seguinte cenário: um expressivo 

número de adultos formados pelas escolas não adentrarem no sistema universitário, 

provocando uma estagnação do conhecimento de tais indivíduos e, consequentemente, da 

sociedade. Assim, o Movimento começou e, aos poucos, foi sendo reconhecido como parte 

integrante do sistema de ensino superior. Em 1880, aproximadamente 4.300 pessoas 

participavam de ações de Extensão. Já em 1885, o número de beneficiados chegava a 8.500. 

Os cursos, ofertados em centros, se espalharam pelo país e em apenas 6 anos já gozava de 

reconhecimento por parte do sistema universitário da época. Os centros ofertavam ações 

diretamente ligadas à sua área de maior habilidade. Geograficamente, a maior concentração 

da oferta de Extensão se dava no norte da Inglaterra. Na capital, por sua vez, a administração 

dos cursos era feita por duas universidades, a qual se estendia para os subúrbios. É importante 

notar que, nesse momento inicial, os cursos espalharam-se de forma desorganizada e sem um 

padrão bem estabelecido. Os cursos ofertados eram frequentados por grupos diversos como 

mineiros, balconistas, atendentes e vendedores, pessoas que geralmente trabalhavam o dia 

todo e compareciam aos encontros no período noturno (BROWNING, 1887). 

Historicamente, a Inglaterra vivia o período conhecido como Revolução Industrial 

e a Extensão surgiu nesse contexto. O intuito das nascentes ações era espalhar a cultura 

inglesa, assim como também oferecer oportunidades de educação continuada à uma parcela da 

população já adulta e que até então encontrava-se às margens do ensino universitário 

(PAIVA, 1974 apud FRAGA, 2017). 

As aplicações na Inglaterra começaram a surtir efeito positivo e logo a Extensão 

seria levada a outras nações como Bélgica e Alemanha, chegando posteriormente a todo 

continente europeu. Na América, quase dez anos depois, os Estados Unidos demonstrou 

interesse pelo Movimento e criou a American Society for the Extension of University 
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Teaching. A entidade tinha por objetivo estimular as atividades de extensão, inicialmente em 

Chicago, em 1892, culminando nos trabalhos desenvolvidos pela Universidade de Wisconsin, 

em 1903 (PAULA, 2013). 

Em solo americano, a Extensão, reveste-se dos ideais de liberdade, tendo como 

principal foco a promoção do desenvolvimento social. É com essa visão que a Extensão 

começa a descer o continente em direção ao sul, iniciando uma série de influências no ensino 

superior na América Latina, que passa a associar à dimensão de utilização de técnicas que 

viabilizavam programas de desenvolvimento (BICALHO, 2010). 

A universidade era encarada de forma diferente na Europa – notadamente a visão 

alemã – e nos Estados Unidos. Na primeira, a instituição tendia a ser pública e centrava-se na 

produção de conhecimentos à ciência pura e à alta cultura, logrando também valiosos inventos 

que foram a base da Segunda Revolução Industrial, a partir de 1880. Ela formou cientistas e 

engenheiros que revolucionaram os modos de produção e distribuição em áreas como 

indústria, agricultura e transporte. Contudo, no segundo cenário o modus operandi foi 

diferente. As grandes instituições eram privadas sem fins de lucro, tendo seu orçamento 

suprido de diferentes formas: pagamentos dos alunos, filantropia individual e empresarial e 

por subsídios públicos. Diferenciava-se também da universidade europeia quanto à 

organização: não era por cátedras, mas por departamentos, facilitando a criação de novos 

cursos e novas disciplinas, tornando-se mais flexível e facilmente adequável ao contexto no 

qual estava inserida. As instituições disputavam entre si, tanto por alunos, quanto por 

contribuições privadas e subsídios. Na maioria das vezes, se sujeitavam a atender demandas 

dos governos e das empresas, tendo assim um caráter mais mercantil (SINGER, 2001). 

Foi nesse contexto que, anos mais tarde, a USAID inicia seus trabalhos na 

Americana Latina com o argumento de promover o desenvolvimento social por todo o 

continente americano, prioritariamente nos países considerados subdesenvolvidos, localizados 

notadamente na parte sul da América. Dessa forma, diversas nações desta parte do globo 

sofreram tentativas de influência norte-americana em seus sistemas educacionais, sendo o 

Brasil uma das mais passiva. 

 

3.1 A Extensão chega ao Brasil 

 

Aproximando-se da concepção norte-americana de universidade, Francisco 

Campos apontava para a necessidade de a universidade estabelecer laços de solidariedade 
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com a sociedade (ROTHEN, 2008). Assim nascia o primeiro marco legal sobre a Extensão 

universitária no país: o Estatuto das Universidade Brasileiras. 

Dessa forma, a Extensão Universitária está prevista legalmente desde a década de 

30, quando o Estatuto das Universidades Brasileiras, decreto de nº 19.851 de 11/4/1931, 

estabeleceu as bases do sistema universitário no país. No artigo de número 42, a normativa 

define de que forma a Extensão Universitária será promovida pelas universidades no país:  

cursos e conferências de vocação educacional ou utilitária, entretanto condicionada a 

autorização do respectivo Conselho Universitário. Contudo, apesar do Estatuto, o processo de 

institucionalização da Extensão Universitária não foi claro o suficiente para solidificá-la 

enquanto elemento essencial do ensino superior (PAULA, 2013). 

As primeiras experiências no Brasil, porém, ocorreram antes do referido Estatuto. 

Os ensaios pioneiros tiveram lugar na Universidade Livre de São Paulo, por meio de 

conferências e semanas abertas ao público em que se trabalhavam diversos temas. Porém as 

temáticas abordadas não guardavam relação com as problemáticas sociais e políticas da época 

(CARBONARI; PEREIRA, 2007). 

É necessário esclarecer que a Universidade Livre de São Paulo não tinha qualquer 

ligação com a atual Universidade de São Paulo (USP), esta última fundada em 1934. A 

primeira, criada em 1911 e extinta em 1917, era uma escola particular, nascida com o objetivo 

de educar alunos desde as primeiras letras até a educação superior. O projeto era ambicioso e 

incluía as escolas superiores de direito, engenharia, farmácia, medicina, odontologia, 

comércio, e de belas artes. Havia também projetos almejando a criação de cursos nas áreas de 

ciências e letras, história, filosofia e literatura, veterinária, zootecnia e agronomia, cultura 

física, além de aulas de esgrima, instrução militar e ginástica (MOTT; DUARTE; GOMES, 

2007). 

A literatura registra que foi somente com a atuação da Escola Superior de 

Agricultura e Veterinária do Estado de Minas Gerais (ESAV), hoje Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), que a Extensão, nos moldes da praticada atualmente, teve suas primeiras 

experiências. A Semana do Fazendeiro aconteceu pela primeira vez em 1929 e tinha por 

objetivo ser uma ação anual e permanente de difusão de técnicas agrícolas. O evento 

promoveu a oferta de cursos variados, ministrados por professores da Escola. Ao longo dos 

anos, o evento crescia a cada nova edição, ganhando destaque e tornando-se símbolo das 

atividades de extensão realizadas neste período (CASTRO; ALVES, 2017). 

O fato se deu antes mesmo da publicação do Estatuto das Universidades 

Brasileiras, publicado em 11 de abril de 1931. 
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Com o avançar dos anos, outras normativas foram sendo construídas, conforme 

mostrada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Linha histórica legal da Extensão Universitária. 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Dessa forma, de 1931 a 2014, a Extensão foi sendo inserida e normatizada no 

sistema de ensino superior brasileiro. A cada novo documento, o desenho do que se pensava 

sobre Extensão para a universidade brasileira ia ganhando contornos e galgando espaço em 

um ambiente já habitado pelo Ensino e pela Pesquisa.  

 

3.1.1 Extensão no Estatuto das Universidades Brasileiras 

 

Lendo o decreto 19.851 de 11 de abril de 1931, encontra-se logo na ementa a 

sintetização de seu conteúdo. O decreto decide que o ensino superior no país obedecerá, de 

preferência, ao sistema universitário, podendo ainda ser ministrado em institutos isolados e 

delibera, ainda, sobre a organização técnica e administrativa das universidades. 

Contendo 115 artigos, o Estatuto das Universidades Brasileiras traz em suas linhas 

iniciais as finalidades do ensino universitário e a forma de organização das universidades 

brasileiras. O texto define que a universidade deverá obrigatoriamente atender a alguns 

critérios, dentre eles agrupar em unidade universitária pelo menos três dos seguintes institutos 

do ensino superior: Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Escola de Engenharia e 

Faculdade de Educação Ciências e Letras. 

Em relação a Extensão, o Estatuto menciona o termo sete vezes. A primeira 

citação aparece no artigo de número 23 que elenca as atribuições do Conselho Universitário3 

                                                
3 O Conselho Universitário também foi instituído pelo mesmo decreto 19.851, de 11 de abril de 1931. Sob a 
presidência do reitor, é o órgão máximo consultivo e deliberativo dentro da universidade. O conselho é composto 
pelos diretores dos institutos que compõem a universidade; por um representante de cada um dos institutos 
integrantes; por um representante de associação, que for constituída pelos egressos da própria universidade e 
pelo presidente do Diretório Central dos Estudante. (BRASIL, 1931). 
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dentro de suas respectivas universidades. O inciso XVII prega que um dos papeis do citado 

Conselho é organizar, observando a proposta dos institutos da Universidade, os cursos e 

conferências de extensão universitária.  

Seguindo com a leitura do documento, a palavra Extensão torna a aparecer no 

artigo 34, artigo esse que versa sobre os tipos de cursos ofertados. A alínea “f” informa que 

serão ofertados cursos de extensão universitária, objetivando sobretudo prolongar, tomando 

como base a coletividade, a atividade técnica e científica dos institutos universitários. 

Um pouco mais a frente, no artigo 42, tem-se a forma como a Extensão 

Universitária será efetivada: por meio de cursos ou conferências de caráter educacional ou 

utilitário. O mesmo artigo abarca ainda dois parágrafos. O primeiro delega que tais cursos e 

conferencias são focadas na propagação de conhecimentos uteis aos cidadãos, na solução de 

problemas sociais ou na proteção dos altos interesses nacionais. O segundo, por sua vez, prega 

que os cursos e conferencias poderão ser realizados por qualquer instituto universitário em 

suas próprias dependência ou em outros espaços que sejam mais accessíveis ao grande 

público. 

A quarta vez em que a palavra aparece é na alínea c do artigo 99. Aqui o foco é na 

vida social universitário, tema do título XIII do qual este artigo faz parte. A Extensão 

Universitária ganha agora um contexto mais social, de caráter impulsionador das interações na 

coletividade. Teria ela também o papel de estreitar as relações entre os diferentes atores da 

comunidade acadêmica.  

O artigo de número 109 traz, então, as últimas menções ao termo. Segundo o 

texto, a Extensão Universitária destina-se à difusão de diversos tipos de conhecimentos, tais 

como: filosóficos, artísticos, literários e científicos, sempre prezando pelos benefícios que esta 

pode proporcionar na esfera individual e coletiva. Os dois parágrafos que seguem o 

determinado artigo falam que a atividade será realizada por meio de cursos intra e extra-

universitários, como também por meio de conferências de propaganda, repassando ideologias, 

e ainda experimentos práticos indicados para atingir o objetivo da Extensão. Encerrando as 

menções, o documento informa que a efetivação da Extensão fica delegada ao Conselho 

Universitário, em entendimento com os conselhos técnico-administrativos dos diversos 

institutos (BRASIL, 1931). 
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3.1.2 Extensão na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi publicada em 20 

de dezembro de 1961 sob o número 4.024 e assinada pelo então presidente João Goulart. 

Composta por 120 artigos divididos em 13 títulos, a lei que poderia ter mudado 

significativamente o sistema educacional do país, não perseguiu tal intuito. Antes manteve a 

mesma visão de outrora, não acompanhando as necessidades que o processo de 

desenvolvimento do país pedia. Seu texto retoma fins genéricos da educação universalmente 

adotados, mas que para a realidade em questão apresentava pouca objetividade 

(ROMANELLI, 1987). 

A lei era bastante genérica em relação à Extensão Universitária. A única vez em 

que a palavra aparece é no artigo 69, que versa sobre os tipos de cursos que serão ofertados no 

estabelecimentos de ensino superior. Além dos cursos de graduação e de pós-graduação, tais 

estabelecimentos ofertarão cursos de “especialização, aperfeiçoamento e extensão, ou 

quaisquer outros, a juízo do respectivo instituto de ensino abertos a candidatos com o preparo 

e os requisitos que vierem a ser exigidos” (BRASIL, 1961). 

Assim, a primeira LDB não apresentou nenhum incremento à Extensão 

Universitária, apenas ratificou o que o Estatuto das Universidades Brasileiras já trazia em seu 

escopo. 

 

3.1.3 Extensão na Reforma Universitária 

 

A seção 2, intitulada ensino superior no Brasil: um sistema baseado no tripé 

ensino-pesquisa-extensão, explanou um pouco sobre o contexto histórico da Reforma 

Universitária e sua importância para a configuração de um novo modelo de organização do 

sistema universitário no país. Agora veremos um pouco mais da referida Reforma, centrando 

a atenção as partes do texto relacionadas diretamente à Extensão.  

A lei 5.540/68 – Lei da Reforma Universitária – determina as normas de 

organização e funcionamento do ensino superior e fixa sua articulação com o ensino básico. 

Considerando os 59 artigos que compõem a lei, a palavra Extensão aparece 3 vezes. A 

primeira delas é no artigo 17. O texto é bem similar a detalhes outrora definidos no Estatuto 

das Universidades Brasileiras e na LDB vigente à época. O artigo em questão define as 

modalidades de cursos que os estabelecimentos de ensino superior devem ofertas: de 

graduação, de pós-graduação, de especialização e aperfeiçoamento e de extensão.  
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A próxima citação à palavra acontece no artigo de número 25 da lei que instituiu a 

Reforma Universitária. Ele define que os cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão 

e outros serão ministrados levando em consideração o planejamento traçado e aprovado pelas 

próprias instituições. 

A última menção à Extensão encontra-se no artigo de número 40 da referida lei. 

Em sua primeira alínea, esse artigo determina que as instituições de ensino superior farão uso 

de atividades de extensão a fim de proporcionar aos corpos discentes participação em 

programas de melhoria das condições de vida e desenvolvimento da comunidade (BRASIL, 

1968). 

Percebe-se, dessa forma, que em relação à Extensão, a maior contribuição da 

Reforma Universitária, notadamente no artigo 40, foi ligar o termo a um viés mais social da 

universidade quando cita melhoria nas condições de vida e desenvolvimento da comunidade. 

 

3.1.4 Extensão no Plano de Trabalho de Extensão Universitária 

 

Tentando retomar o papel de formulador de políticas educacionais, o Ministério 

da Educação - MEC, por meio da Coordenação de Extensão Universitária (CODAE), edita em 

1975 o Plano de Trabalho de Extensão Universitária. Tal ação, tida como a primeira política 

pública brasileira voltada diretamente à temática, define com detalhes o campo de atuação da 

Extensão e seu lugar no ensino superior, com o objetivo de coordenar, a nível nacional, as 

experiências de extensão. Assim, expande a atuação e concepção da extensão ao determinar 

que ela se concretizaria por diversas formas, tais como: cursos, serviços, difusão de trabalhos 

de pesquisa, projetos de ação comunitária ou cultural e outras (NOGUEIRA, 2003; 

GONÇALVES, VIEIRA, 2015). 

Era o primeiro passo para que a Extensão passasse a ser percebida como um 

processo integrante da Universidade que não poderia encerrar-se em seus muros, esquecendo-

se da dinâmica social que fervilhava fora deles. Ainda que restrita à dimensão processual, a 

busca da institucionalização da Extensão ganhava espaço, fomentando reflexões importantes 

que seriam notadas anos depois em normativas ligadas ao ensino superior, tais como o Fórum 

Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e a própria 

Constituição Federal, dentre outras (FORPROEX, 2012). 

Inicialmente o Plano de Trabalho seria composto a partir do levantamento das 

atividades extensionistas em andamento nas Universidades. A Coordenação de Atividades de 

Extensão, por sua vez, traçaria um esquema de trabalho objetivando maior economia, 
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racionalizando os trabalhos de modo a evitar a duplicação de recursos humanos, materiais e 

financeiros. Ele estabelecia que a citada Coordenação era responsável por articular-se com 

organismos que poderiam oferecer suporte à ação extensionista das Universidades, 

estabelecendo assim uma linha de ação em comum e a promoção de atividades objetivando 

solidificar o trabalho em conjunto (MENDES; TREVIZAN; CUNHA; 1978). 

Sem dúvida, a inclusão de outras formas de praticar extensão incluídas no Plano 

de Trabalho foi importante para clarear um ambiente de atuação antes restrito basicamente a 

palestras e cursos de pequena duração. Assim, a responsabilidade social da Universidade se 

expandiria possibilitando o atendimento às "populações de modo geral". Porém, para atingir 

tal objetivo seriam necessários dois acontecimentos. O primeiro deles estaria ligado à 

integração da Extensão no sistema universitário completando o tripé, mas uma integração de 

modo efetivo e não apenas como adorno, cuja função seria apenas ilustrativa e sua adoção 

simbólica.  O segundo, e mais importante, consistiria em desenhar uma comunicação direta 

entre Universidade e sociedade, desvalendo-se do modelo elitista de transmissão de 

conhecimento, e revestindo-se de um sentido real de troca entre saberes acadêmico e popular, 

gerando como resultado a produção de um conhecimento já confrontado com a realidade 

(NOGUEIRA, 2003). 

As discussões seguiam e ajudavam no delineamento de um cenário ainda 

desconhecido, porém determinante para se compreender a configuração do nosso atual 

sistema de ensino superior.  

 

3.1.5 Extensão no Fórum de Pró-reitores de Extensão 

 

A segunda metade da década de 80 no Brasil foi notadamente importante para a 

Extensão. Nos dias 4 e 5 de novembro de 1987, aconteceu em Brasília, promovido pela UNB, 

o I Encontro de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, embrião do 

Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. As 

reflexões buscavam conceituar com precisão aquele que seria o terceiro pilar do tripé 

universitário, a ser definido na Constituição Federal do ano seguinte. Tais discussões 

corroboravam no processo de organização da Extensão, dentro das instituições, enquanto 

articuladora de programas, projetos e demais atividades (CARBONARI; PEREIRA, 2007). 

Participaram do Encontro representantes de 33 universidades públicas, federais e 

estaduais. Os participantes do evento chegaram à conclusão de que havia a urgente 

necessidade de se criar uma frente de trabalho mais atuante e voltada especificamente para 
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continuar com as reflexões anteriormente iniciadas, criando outras novas e colocando em 

prática as definidas até o momento, além de encabeçar um processo de formulação de 

políticas públicas voltadas para a Extensão, a exemplo das já existentes direcionadas ao 

Ensino e à Pesquisa. Assim nasceu o Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras. Ele foi estruturado com uma Coordenação Nacional e 

cinco Coordenações Regionais, a saber: Coordenação Norte, Coordenação Nordeste, 

Coordenação Sudeste, Coordenação Centro-Oeste e Coordenação Sul (NOGUEIRA, 2013). 

Atualmente denominado de Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições 

Públicas de Educação Superior Brasileiras, a iniciativa detém sua importância na medida em 

que propiciaram à comunidade acadêmica as condições para redefinir a Extensão 

Universitária. É também uma contribuição decisiva à validação da Extensão enquanto 

elemento indispensável à plena realização dos objetivos centrais de qualquer universidade. 

Sem essa constatação, a universidade ficaria incompleta, como um sistema que funciona, mas 

não em sua plenitude, ficando aquém de suas possibilidades e responsabilidades (PAULA, 

2013). 

Vale ressaltar que o Fórum não pode ser visto como uma ação independente, 

isolada da realidade e do contexto histórico-político que o país vivia. As universidades já 

tinham aflorado uma criticidade na comunidade acadêmica e reflexões sobre o pensar e o 

fazer o ensino universitário eram constantes nas instituições espalhadas pelo país. Assim, o 

Fórum foi o resultante de um processo de articulação em nível nacional, partindo de reflexões 

e angustias semelhantes, em torno de temas comuns, que vinham ocorrendo nas universidades 

públicas (NOGUEIRA, 2003; 2013). 

O documento final do I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras foi então redigido. Dividido em três seções e uma parte 

complementar, o produto apresenta as conclusões aprovadas em plenários no encontro. A 

primeira seção traz o conceito de Extensão. A segunda seção expõe as formas de 

institucionalização da Extensão. Já a terceira e última trata das formas de financiamento. 

A definição de Extensão desenhada no Encontro diz 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. A extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito 
assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade 
da elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, 
docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será 
acrescido àquele conhecimento. Este fluxo, que estabelece a troca de saberes 
sistematizados/acadêmico e popular, terá como consequência: a produção de 
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; e a 
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democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade 
na atuação da universidade. Além de instrumentalizadora deste processo dialético de 
teoria/prática, a extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão 
integrada do social (FORPROEX, 1987, p. 11). 

 

A definição formulada pelos participantes do Encontro demarcou o território da 

Extensão e seu elo inviolável entre Ensino e Pesquisa. O viés comunidade aparece fortemente 

no conceito elaborado. A troca de experiências, o locus e o foco das atividades de extensão, 

que deveriam voltar-se em centralidade para as questões sociais pela ótica da realidade 

nacional e regional, constituem elementos basilares para o processo de apropriação que a 

Extensão teria pela frente junto aos dois outros elementos componentes da dinâmica 

universitária.  

O caráter inovador que a diferenciaria do Ensino e da Pesquisa seria justamente a 

proximidade com a sociedade, estabelecendo uma “via de mão-dupla”, ou seja, não encerrada 

em si, mas aberta a colaboração mútua pautada em um trabalho interdisciplinar e integrado 

socialmente. 

Tratando sobre a Institucionalização da Extensão, a segunda seção do documento 

final redigido no Encontro foi dividida em três grandes grupos, onde cada grupo traz medidas 

e procedimentos necessários ao direcionamento das atividades acadêmicas às questões de 

relevância social. São eles: medidas e procedimentos de ordem metodológica; medidas 

referentes à estrutura universitária e medidas para valorização da extensão regional e nacional. 

O primeiro grupo de medidas da segunda seção, contando com 7 pontos de 

enfoques e ações que devem ser observados no processo extensionista, está relacionado à 

forma como a academia deve atuar, prezando sobretudo pela maior integração universidade-

sociedade.  

O segundo grupo, por sua vez, é composto por 11 tópicos que discorrem sobre a 

Extensão na estrutura universitária. Esse conjunto de pontos determina uma série de 

enumerações, dentre elas a que determina que cada Instituição deverá criar órgão de extensão 

que cuidará exclusivamente desse tipo de atividade, ocupando na estrutura organizacional, a 

mesma hierarquia que os órgãos de ensino e pesquisa. A este órgão caberá fomentar uma 

ampla discussão com a comunidade acadêmica que servirá como base para formular normas e 

políticas e propô-las aos conselhos competentes, bem como promover, acompanhar, avaliar, 

articular e divulgar as atividades de extensão em cada instituição. Este ponto do documento 

também determina que as atividades de extensão deverão ser computadas na carga horária 
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semanal mínima dos departamentos que compõem a Instituição, bem como ser contempladas 

no plano individual de trabalho dos professores.  

O terceiro grupo, por sua vez, foca nas medidas para valorização da Extensão no 

âmbito regional e nacional. Esse grupo de assertivas determina que na estrutura 

organizacional do MEC, deverá existir também um órgão representativo da Extensão. 

Defende ainda a criação e fortalecimento dos Fóruns Regionais e Fórum Nacional dos Pró-

Reitores de Extensão. 

Dividida em 5 tópicos, a última seção do documento fala sobre o financiamento 

da Extensão. Os participantes do Encontro defendem que à Extensão deverá ser destinadas 

verbas permanentes, vindas de reservas do tesouro nacional, para a promoção das atividades 

garantindo assim sua continuidade. O investimento público não inviabiliza que as Instituições 

captem recursos também junto a agências e/ou fontes financiadoras.   

Logo após a terceira e última seção do Documento Final resultante do Encontro, o 

texto traz a normativa de criação e regimento do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de 

Extensão. Um conjunto de cinco recomendações pregam que é tarefa do Fórum, dentre outras: 

criar um cadastro das agencias financiadoras de extensão e disponibilizá-lo às universidades; 

redigir e enviar documento aos órgãos financiadores, falando da importância da Extensão 

enquanto atividade acadêmica e sua equiparação a projetos de pesquisa, inclusive quanto a 

necessidade de recursos. 

O regimento do Fórum de 1987 é sintético, sendo composto pelo preâmbulo e três 

títulos que somam apenas oito capítulos. No primeiro título determina-se quais serão os 

membros do Fórum: todos os Pró-Reitores de Extensão ou responsáveis por órgãos similares 

às Pró-Reitorias de Extensão das instituições de ensino superior públicas do país (IESP). 

No título II tem-se os objetivos do Fórum, a saber: (1) Concepção de diretrizes 

básicas que articulem ações comuns das Pró-Reitorias das IESP da área, tanto em nível 

regional quanto nacional; (2) Estabelecimento de políticas de ações com vistas a guiar e 

fortalecer a atuação das Pró-Reitorias; (3) Articulação direta com o Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileira (CRUB), oferecendo suporte a questões ligadas a atuação das Pró-

Reitorias; (4) Articulação permanente com o Fórum de Pró-Reitores de Ensino e com o 

Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, bem como a firmação de parcerias com 

o objetivo de desenvolver ações integradas entre extensão, ensino e pesquisa e (5) Assessorar 

órgãos governamentais e outros segmentos da sociedade, na interlocução sobre questões e 

políticas relacionadas às atividades extensionistas.  
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E finalmente, no terceiro e último título do regimento, que vai do artigo terceiro 

ao oitavo, é discorrido sobre o funcionamento do Fórum. Ele informa que as reuniões 

ordinárias acontecerão ao menos uma vez por ano, e, extraordinariamente, sempre que a 

Coordenação sentir necessidade ou o próprio Fórum através de 1/3 de seus membros. Sobre as 

hierarquias, o documento informa que o Fórum terá uma Coordenação Nacional e cinco 

coordenadores regionais, uma para cada região do país, ficando sob a responsabilidade da 

primeira coordenar os trabalhos do Fórum, bem como encaminhar as decisões do mesmo 

juntamente com as Coordenadorias Regionais (FORPROEX, 1987). 

Partindo do I Encontro Nacional em 1987 em Brasília, o Fórum realizou em 2017 

a edição XLII, ocorrida em Florianópolis entre os dias 16 e 18 de novembro. Do encontro foi 

gerada a Carta de Florianópolis que reassume as atribuições e reflexões geradas ao longo dos 

30 anos de Encontro. A Carta critica os recentes cortes nos orçamentos das universidades, a 

não realização de consagrados editais de fomentos, fusão e extinção de ministérios e 

Secretarias, o corte no orçamento de vários ministérios impactando negativa e diretamente o 

repasse de recursos via editais nas áreas da cultura, tecnologia, educação, dentre outras.  

Do encontro na capital catarinense as seguintes demandas foram encaminhadas: 

1. Ampliar e fortalecer a política de internacionalização da extensão, concebida na 
interlocução com a inserção curricular, sendo subsidiada por linhas de fomento 
específicas.  
2. Validar e aplicar indicadores de avaliação da extensão nas IES públicas, por meio 
da discussão e adoção de 12 indicadores nas regionais do Fórum.  
3. Organizar, em âmbito nacional, uma campanha sobre atuais experiências de 
integração da extensão nos currículos dos cursos de graduação, por meio da 
estruturação de canais de divulgação e banco de conhecimentos. 
(...)  
4. Estabelecer e estruturar táticas de resistência frente ao avanço de agendas 
desestabilizadoras do campo e da missão universitária, de modo a defender a 
autonomia universitária e auxiliar na construção da cidadania plena;  
5. Articular elementos formadores da superestrutura com a infraestrutura, em prol de 
um projeto nacional de desenvolvimento capaz de permitir a participação popular;  
6. Desenvolver coletivamente Planos Regionais de Extensão Universitária;  
7. Propor o diálogo intenso em encontro unificado com os demais Fóruns de Pró-
reitoras(es), em defesa da educação pública;  
8. Realizar encontros deliberativos antes do Fórum Social Mundial, que ocorrerá na 
Bahia em março de 2018, de modo a fortalecer o alinhamento com as demandas e 
causas sociais;  
9. Estruturar um centro de memória virtual permanente para documentação histórica 
do Fórum (FORPROEX, 2017, p. 2-3). 

 

Ao longo de três décadas, o Fórum vem discutindo os rumos da Extensão no 

Brasil. De caráter itinerante, o evento já foi realizado em diversas regiões do país, conforme 

Tabela 3. 
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Tabela 3 - Edições do FORPROEX. 
EDIÇÃO ANO LOCAL 

I 1987 Brasília – DF 
II 1988 Belo Horizonte - MG 
III 1989 Belém – PA 
IV 1990 Florianópolis - SC 
V 1991 São Luís - MA 
VI 1992 Santa Maria - RS 
VII 1993 Cuiabá – MT 
VIII 1994 Vitória – ES 
IX 1995 Fortaleza - CE 
X 1996 Belém – PA 
XI 1997 Curitiba – PR 
XII 1997 Brasília – DF 
XIII 1998 Brasília – DF 
XIV 1998 Natal – RN 
XV 1999 Campo Grande - MS 
XVI 2000 João Pessoa - PB 
XVII 2001 Vitória – ES 
XVIII 2002 Florianópolis - SC 
XIX 2003 Manaus – AM 
XX 2004 Recife – PE 
XXI 2005 São Luis - MA 
XXII 2006 Porto Seguro - BA 
XXIII 2007 Brasília – DF 
XXIV 2008 Curitiba – PR 
XXV 2009 João Pessoa - PB 
XXVI 2009 Rio de Janeiro - RJ 
XXVII 2010 Fortaleza - CE 
XXVIII 2010 Santo André - SP 
XXIX 2011 Maceió – AL 
XXX 2011 Porto Alegre - RS 
XXXI 2012 Manaus – AM 
XXXII 2012 Brasília – DF 
XXXIII 2013 Rio de Janeiro - RJ 
XXXIV 2013 Palmas – TO 
XXXV 2014 Belém – PA 
XXXVI 2014 Goiânia – GO 
XXXVII 2015 Gramado - RS 
XXXVIII 2015 João Pessoa - PB 
XXXIX 2016 São Bernardo do Campo – SP 
XL 2016 Ouro Preto - MG 
XLI 2017 Porto Seguro - BA 
XLII 2017 Florianópolis - SC 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rede Nacional de Extensão (RENEX). 

 

Percebe-se que o FORPOEXT continua atuante e sensível a realidade regional e 

nacional, mantendo seus princípios iniciais. Algumas etapas iniciais foram vencidas – na 
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Carta de 2017 não aparece nenhuma vez a palavra institucionalização, o que leva a inferir que 

a Extensão já pertence a estrutura das instituições de ensino superior públicas. Contudo, a 

busca pelo seu fortalecimento é constante e tema recorrente em todos os Encontros. 

 

3.1.6 Extensão na Constituição Federal 

 

A atual Constituição da República Federativa do Brasil data de 05 de outubro de 

1988. Em seus 9 títulos, temos o ordenamento supremo do país. O penúltimo título, composto 

por 8 capítulos, trata especificamente sobre a ordem social do Brasil. Entre eles encontra-se o 

capítulo 3 que versa sobre a educação, a cultura e o desporto. Neste trecho, a educação é 

contemplada a partir do capítulo 205 indo até o 214. É no artigo 207 que a lei menciona pela 

primeira vez em seu corpo a palavra Extensão se referindo ao ensino superior. O artigo em 

questão representa especial importância para a Extensão. Nele que se fundamentam as 

normativas futuras que abordam o ensino superior concebido em uma tríade. O artigo 207 

determina que "as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão" (BRASIL, 1988). 

Seguindo com a leitura da Carta Magna, a palavra Extensão aparece novamente, 

desta vez no artigo 213 que versa sobre recursos destinados ao sistema público de ensino. O 

artigo é composto por dois incisos, sendo que o segundo deles rege dois parágrafos. É 

justamente nesse último parágrafo que a palavra aparece. Segundo o texto, as atividades 

universitárias ligadas à Pesquisa e à Extensão poderão também receber recursos financeiros 

advindos dos cofres públicos (BRASIL, 1988). 

Por ser uma publicação mais geral, a Constituição aponta temas centrais, mas não 

o faz com detalhes minuciosos. Isso faz com que algumas determinações acabem ficando 

implícitas, gerando a necessidade da publicação de legislação específica. No caso da 

educação, a tentativa de suprir tal necessidade aconteceu com uma nova versão da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, visando agora regulamentar os princípios 

constitucionais relacionados ao ensino em geral, dentre eles o superior (SEVERINO, 2008).  

 

3.1.7 Extensão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 

 

Desde sua primeira versão em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional passou por algumas intervenções. Em 1971, sob o número 5.692, a Lei foi 
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reformulada. Na segunda metade da década de 90, nova versão foi publicada, agora 

identificada pelo número 9.343. 

A então nova versão da LDB, datada de 20 de dezembro de 1996, é estrutura em 

nove títulos que comportam cinco capítulos e seis seções, totalizando 92 artigos. O capítulo 

IV tem especial importância para este estudo, uma vez que tal capítulo versa sobre a educação 

superior. O trecho inicia no artigo 43 e vai até o 57. No capítulo, a Extensão Universitária é 

referenciada seis vezes.  

No artigo de número 43, que define a finalidade da educação superior, a Extensão 

aparece no inciso VII. Segundo o texto, a Extensão deve contar com a participação popular e 

ser focada na difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e das 

pesquisas geradas na instituição. Ainda nesse artigo, a Lei 13.174 de 2015 incluiu mais um 

tópico: o inciso VIII. Nessa parte, o texto prega que a educação superior também deve 

promover a universalização e o aprimoramento da educação básica, por meio da formação e 

capacitação de profissionais, assim como realizar pesquisas pedagógicas e desenvolver 

atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. 

O artigo seguinte, 44, determina a tipologia de cursos e programas que constituem 

o universo da educação superior. No inciso IV a Extensão aparece como sendo um desses 

elementos.   

Já no artigo 52 que caracteriza as universidades como instituições 

pluridisciplinares responsáveis pela formação dos quadros profissionais de nível superior, a 

Extensão aparece ao lado da pesquisa como parte constituinte dessas instituições.   

Seguindo com a leitura da LDB, a palavra Extensão aparece novamente no artigo 

53. O artigo em questão elenca dez atribuições das universidades, dentre elas, a de estabelecer 

planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de 

extensão, segundo o inciso III. Ao artigo em questão foram adicionados três parágrafos por 

meio da Lei 13.490, de 2017. A Extensão aparece no primeiro deles, o qual determina que a 

autonomia didática e cientifica das instituições deverá observar as decisões dos colegiados de 

ensino e pesquisa quanto a recursos orçamentários disponíveis e suas aplicações em varias 

atividades, incluindo programação das pesquisas e das ações de extensão.  

Em relação ao ensino superior, a palavra Extensão aparece pela última vez em 

outro capítulo. No artigo 77, inciso IV, parágrafo segundo. O texto determina que as 

atividades universitárias de extensão, assim como as de pesquisa, poderão receber apoio 

financeiro do Poder Público, inclusive através de concessão de bolsas de estudo. (BRASIL, 

1996). 
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Após a leitura da LDB de 96, nota-se relativo avanço quanto a temática Extensão, 

se comparada com a LDB de 61. Enquanto na lei mais antiga, o termo aparece uma única vez 

e é tratado de forma genérica, figurando apenas como um dos tipos de serviços que a 

universidade deve prestar à sociedade, na lei editada em 1996, a temática ganha mais 

destaque, inclusive equiparando-se em quantidade de citação a um outro pilar da tríade: a 

Pesquisa. Mas o ganho de relevância não se resume apenas ao número de citações. Está 

também na forma de abordagem. Antes a Extensão ainda aparecia como um elemento que 

precisava ser institucionalizado no sistema universitário. Ela necessitava ganhar espaço, se 

firmar em um território que passava por um processo de definição de seus contornos. Porém, 

na lei de 96, o espaço já havia sido conquistado, mediante inúmeras reflexões no âmbito 

acadêmico e de várias normativas legais, a exemplo do FORPROEX e da Constituição 

Federal. Assim, na LDB de 1996 os esforços são mais voltados para o fortalecimento e 

atuação da tríade e não mais na inserção de um novo elemento.  

 

3.1.8 Extensão no Plano Nacional da Educação de 2001 

 

As primeiras tentativas de criar um plano nacional direcionado para educação, 

mesmo que em caráter reflexivo e sem amparo legal, aconteceram em 1932, tendo como 

figura central o movimento conhecido como Pioneiros da Educação Nova, segundo Cunha e 

Limeira (2015).  

Outras tentativas seguiram-se, até que o Plano Nacional de Educação (PNE) 

chegasse à Constituição Federal de 1988, nos artigos 212 e 214 (BEISIEGEL, 1999; CUNHA, 

LIMEIRA, 2015). 

Entretanto, o Plano só veio a ser estabelecido como lei, propriamente dita, com o 

decreto 10.172 de janeiro de 2001. Assim, o primeiro PNE traçava metas e objetivos para a 

Educação no período de 2001 a 2010. O Plano aprovado estava estruturado em onze temas, 

com três sub-itens para cada tema: Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas. Ao todo, foram 

estabelecidas 295 metas a serem atingidas (FNE, 2011). 

Analisando o texto do decreto 10.172 de 2001, nota-se que à educação superior o 

PNE dedicou inteiramente a seção de número 4. Além dos três sub-itens citados 

anteriormente, a seção adicionou um específico: Financiamento e Gestão da Educação 

Superior. 

O sub-item 4.1 do referido decreto apresenta o diagnóstico do ensino superior. 

Nesse sub-item tem-se a primeira citação da palavra Extensão, quando ela aparece como 



50 
 

atividade típica das universidades, juntamente do Ensino e da Pesquisa, constituindo o suporte 

necessário para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do País.  

Passando ao sub-item seguinte – diretrizes –  a palavra Extensão aparece três 

vezes. A primeira aparição trata-se de um reforço ao texto constitucional elencando o tripé 

característico das universidades. A segunda vez em que a palavra aparece é fazendo referência 

ao papel das instituições no mundo contemporâneo. O trecho fala que as instituições devem 

reunir em suas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, os requisitos de relevância, 

incluindo a superação das desigualdades sociais e regionais, qualidade e cooperação 

internacional. A terceira citação, por sua vez, acontece quando o texto fala sobre os centros 

universitário, informando que, apesar destes não apresentarem notória vocação à Pesquisa, 

devem, a exemplo das universidades, desenvolver ações também na área de Extensão, 

podendo inclusive observar as prerrogativas de autonomia na promoção dessas atividades.  

O sub-item 4.3, por sua vez, trata dos objetivos e metas. Aqui, o termo Extensão 

aparece quatro vezes. Nesse trecho da lei, tem-se determinações mais diretas relacionadas ao 

papel da Extensão dentro das universidades. O sub-item conta com 22 pontos aprovados e um 

vetado. A palavra Extensão aparece em cinco objetivos, os de número: 6,7, 21, 22 e 23. 

O objetivo de número 6 é institucionalizar um sistema de avaliação interna e 

externa que englobe os setores público e privado, e promova a melhoria da qualidade do 

Ensino, da Pesquisa, da Extensão e da gestão acadêmica. 

O objetivo 7 determina a existência de programas de fomento para que as 

instituições de educação superior constituam sistemas próprios, mas nacionalmente 

articulados, de avaliação institucional e de cursos, buscando gerar subsídios para elevar a 

qualidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 

Já no ponto 21, a Extensão aparece como centro e não mais ao lado do Ensino e 

Pesquisa. Esse objetivo determina a garantia da oferta de cursos de extensão, para atender as 

necessidades da educação continuada de adultos, com ou sem formação superior, na 

perspectiva de integrar o necessário esforço nacional de resgate da dívida social e 

educacional.  

Detendo-se um pouco nesse ponto, é perceptível a concepção da Extensão 

desempenhando um papel de desenvolvedor social, embora com uma conotação de mea culpa 

do país àqueles que não tiveram acesso à educação superior nas décadas passadas.   

Seguindo com a leitura do Plano, a próxima citação aparece no objetivo de 

número 22. A garantia da criação de conselhos que envolvam a comunidade e entidades da 

sociedade civil organizada, para acompanhamento e controle social das atividades 
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universitárias, buscando assegurar o retomo à sociedade dos resultados das pesquisas, do 

ensino e da extensão é o objetivo desse ponto. 

O último objetivo do PNE 2001 está diretamente voltado à Extensão. Nele, a 

atividade amplia o espaço conquistado e se insere nos currículos obrigatórios dos cursos de 

graduação. O texto do objetivo 23 determina que deverá ser implantado o Programa de 

Desenvolvimento da Extensão Universitária em todas as Instituições Federais de Ensino 

Superior no quadriênio 2001-2004 e assegura que, ao menos, 10% do total de créditos 

exigidos para a conclusão de um curso de graduação deverá ser composto por participação em 

ações extensionistas (BRASIL, 2001). 

 

3.1.9 Extensão no Plano Nacional de Educação de 2014 

 

Na segunda década do século XXI, um novo PNE foi sancionado. A lei 13.005 de 

25 de junho de 2014, também está estruturada em diretrizes, metas e estratégias. Analisando a 

referida lei, percebe-se que as dez diretrizes que a compõe norteiam o texto quanto a grandes 

objetivos, como, por exemplo, melhoria da qualidade da educação; promoção humanística, 

científica, cultural e tecnológica do País; promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental; dentre outros. As metas, vinte no 

total, e as estratégias vêm no anexo da citada lei.  

No PNE 2014-2024, a palavra Extensão aparece 4 vezes, todas elas no anexo da 

lei. Na meta 9, que trata sobre a necessidade de aumentar em 93,5% até 2015 a taxa de 

alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais, e, até o final da vigência da lei, 

erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional, a 

palavra Extensão aparece na estratégia de número 11. Ela figura como instrumento de 

capacitação tecnológica da população jovem e adulta, direcionado para os segmentos com 

baixos níveis de escolarização formal e para os alunos com deficiência, fazendo uso de 

tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva desse público. 

Na meta 12, que busca elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior da 

população compreendida entre os 18 e 24 anos, a Extensão aparece na estratégia de número 7. 

Na verdade, esse trecho retoma o objetivo 23 – abordado na subseção 3.1.7 –  do PNE 2001-

2011, uma vez que determina o mínimo de 10% (dez por cento) do total de créditos 

curriculares exigidos para a graduação em atividades de Extensão Universitária.  

Continuando com a leitura do PNE 2014, tem-se na meta 13 a indicação de 

ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto 
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do sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores, 

contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade do ensino superior. A palavra Extensão 

aparece ligada a esta meta na estratégia de número 7. Tal estratégia reside na formação de 

consórcios entre instituições públicas de educação superior, objetivando potencializar em 

âmbito regional, nacional e internacional as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

E por último, o terceiro pilar da tríade universitária aparece na estratégia de 

número 10 da meta 14.  A meta em questão busca elevar gradualmente o número de 

matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 

mestres e 25.000 doutores. Para atingi-la, uma das estratégias é fomentar o intercâmbio 

científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa e 

extensão (PNE, 2014). 

A abordagem da Extensão Universitária é concluída no PNE atual ainda de forma 

incipiente, com apenas 4 citações, sendo a maior parte delas em conjunto com a Pesquisa. O 

principal avanço deve ser creditado ao PNE anterior, justamente no ponto em que determina a 

inclusão das atividades no currículo dos cursos de graduação. 

Conhecer a trajetória da Extensão Universitária, desde seus modelos inspiradores, 

passando por reflexões da sociedade e atos normativos, nos leva a compreender seu papel e 

colocá-la no devido lugar enquanto componente do sistema de ensino superior. A Extensão 

ultrapassa as fronteiras da transmissão, divulgação ou aplicação do conhecimento pelo 

conhecimento, enquanto processo passivo de preenchimento de lacunas. É na busca contínua 

de refletir o ensino pela vivência presencial, solidária e transformadora, que reside seu caráter 

gerador de pesquisa. É na prática acadêmica que a Extensão se constitui. É na dinâmica 

universidade–sociedade–universidade, por meio do ensino e pesquisa, articulados com as 

demandas sociais emergentes que ela constrói sua identidade (PIVETTA, 2010). 

Atualmente, ligada a educação superior federal, a Extensão é ofertada tanto pelas 

universidades como pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

 

3.1.10 Extensão no CONIF 

 

Na segunda década do Século XXI teve início uma discussão de como deveria ser 

a Extensão ofertada pela Rede Federal de Educação Cientifica e Tecnológica.  A temática foi 

pautada pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (Conif) em 2013, gerando um documento chamado “Extensão 

Tecnológica na Rede EPCT”.  
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De acordo com o Documento, há peculiaridades entre a Extensão ofertada pelas 

universidades e a Extensão ofertada pela Rede Federal. Enquanto que na primeira, as ações de 

extensão são plurais e mais abrangentes, na segunda deve-se focar nos impactos gerados pelas 

ações locais e regionais na economia e no mundo do trabalho. (SILVA; ACKERMANN, 

2014).  

A publicação “Extensão Tecnológica na Rede EPCT” surge como marco na 

discussão do papel e trajetória da Extensão na Rede Federal, apresentando reflexões acerca 

das ações desenvolvidas nas instituições, permeando as relações com a sociedade brasileira.  

O Documento conta 85 páginas e foi construído de forma a abordar cinco 

temáticas principais, a saber: Concepções, diretrizes e os indicadores de extensão na Rede; 

Políticas de Extensão para o desenvolvimento local e regional; Políticas de Extensão e a 

integração com o mundo do trabalho; Inclusão social e produtiva e Política de Cultura na 

Extensão. 

O documento “Extensão Tecnológica na Rede EPCT”, parte do conceito de 

Extensão Universitária definido no FORPROEX para delinear, a luz de interpretação da Lei 

n° 11.892/08 – Lei que cria a Rede Federal de Educação Cientifica e Tecnológica e os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – os contornos da Extensão 

desenvolvida pela Rede Federal. Ele aponta que Extensão Tecnológica é o 

 

Processo educativo, cultural, social, científico e tecnológico que promove a 
interação entre as instituições, os segmentos sociais e o mundo do trabalho com 
ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e 
tecnológicos visando o desenvolvimento sócio-econômico sustentável local e 
regional (CONIF, 2013, p. 16). 

 

Analisando o conceito apresentado no Documento, percebe-se uma definição mais 

direcionada ao conhecimento tecnológico e mundo do trabalho, termos ausentes na atual 

definição de Extensão Universitária concebida pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX).  

Contudo, apesar de importante reflexão, para fins do presente estudo, a 

diferenciação entre os tipos de Extensão  não será levada em consideração por dois motivos: o 

primeiro deles é o pouco referencial teórico disponível sobre o assunto, tendo em visto o 

conceito de Extensão Tecnológica ainda ser recente, enquanto que o segundo motivo reside 

no fato de que a forma de promoção da Extensão no IFCE ainda ser muito ligada aos moldes 

adotados pelas universidades, talvez pelo fato da pouca experiência do Instituto na oferta de 

Ensino Superior. 
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Dessa forma, o conceito de Extensão aqui adotado será o de Extensão 

Universitária, apresentado pelo FORPROEX em 2010 e registrado na Política Nacional de 

Extensão Universitária publicada em 2012. Assim, quando falamos em Extensão neste estudo, 

estamos levando em consideração que  

 
A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 
científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e 
outros setores da sociedade (FORPROEX, 2012, p.28). 

 

Compreendido o terceiro elemento da tríade universitária, podemos agora 

conhecer a Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica, da qual o Instituto Federal do 

Ceará faz parte. A seção seguinte mostra o surgimento da Rede e do IFCE, partindo dos 

primórdios aos dias atuais. 
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4 A REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA  

 

Conhecer a história da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT) é voltar ao passado e reviver momentos marcantes da educação 

profissional federal no país. Nesta seção, discorreremos sobre a concepção da Rede, bem 

como sobre seus objetivos e características, dando ênfase a um de seus componentes: os 

Institutos Federais, especificamente o Instituto Federal do Ceará.  

 

4.1 A Rede Federal e seu papel 

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ou 

simplesmente Rede Federal, é formada por instituições que ofertam cursos nos diversos níveis 

de ensino, desde cursos profissionalizantes, cursos técnicos a cursos superiores de graduação 

tecnológica, licenciatura e bacharelado. Também atua na pós-graduação ofertando cursos lato 

sensu e stricto sensu, paralelamente às universidades.  

Apesar de atuar no Ensino, na Pesquisa e na Extensão, semelhante às 

universidades, é importante notar um caráter particular que difere a Rede das universidades 

federais: ampla verticalização do Ensino, caracterizada pela oferta de cursos 

profissionalizantes e técnicos até doutorados. 

Instituída oficialmente pela Lei de número 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a 

RFEPCT é composta pelos Institutos Federais (IF), Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET), Escolas técnicas vinculadas a universidades federais, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Colégio Pedro II (BRASIL, 2008). 

Porém, antes da criação da RFEPCT, as instituições a ela pertencentes já 

desenvolviam atividades ligadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

As Escolas Técnicas vinculadas a Universidades Federais funcionavam como 

espaço para aplicação didática daquilo que era construído e ensinado nos cursos superiores. 

Pertenciam ao organograma da “universidade-mãe” e ofertavam desde ensino básico a cursos 

técnicos e de formação profissional.  

Outro componente da RFEPCT é o Colégio Pedro II. Com mais de 180 anos de 

atuação, o Colégio é uma tradicional instituição pública de ensino básico que oferta educação 

infantil, ensino fundamental I e II e  ensino médio nas modalidades regular e integrado, além 

da Educação de Jovens e Adultos (Proeja).  
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Conforme registro no site4 do Colégio, em 1837, Bernardo Pereira de 

Vasconcelos, grande ministro do Império, apresentou à assinatura do regente Pedro de Araújo 

Lima o decreto que reorganizava completamente o Seminário de São Joaquim, dando-lhe o 

nome de Colégio Pedro II em homenagem ao imperador-menino, no dia de seu aniversário de 

12 anos, em 2 de dezembro.  

No Projeto Político Pedagógico do Colégio há o relato de que a inauguração 

contou com a presença do imperador, das princesas, suas irmãs, de todo o Ministério, do 

Regente e de dignitários do Império. Quando da sua institucionalização, o Colégio foi 

organizado segundo os padrões educacionais europeus, espelhando-se na estrutura do Collège 

Henri IV, de Paris. O objetivo do Colégio Pedro II à época de sua criação era servir de 

modelo às "aulas avulsas" e a outros estabelecimentos de ensino do município da Corte e das 

Províncias (COLÉGIO PEDRO II, 2002). 

Fundado ainda no século XIX, o Colégio teve figuras ilustres como professores: 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Gonçalves Dias, Manuel Bandeira, dentre outros. 

Formou ainda alunos famosos como Hermes da Fonseca e Washington Luis.  

Hoje o Colégio Pedro II é uma autarquia federal do Ministério da Educação, 

sendo composto por 14 campi, todos instalados no estado do Rio de Janeiro. 

Já os Institutos Federais, o CEFET-MG, o CEFET-RJ e a UTFPR pertenciam a 

uma institucionalização única, eram todos Centros Federais de Educação Tecnológica.  

Na verdade, a nomenclatura Centro Federal de Educação Tecnológica era o 

resultado de várias transformações. A sequência histórica começa ainda na primeira década do 

século XX, quando são criadas as Escolas de Aprendizes e Artífices, como visto na Tabela 4. 

O decreto de número 7.566 de 23 de setembro de 1909 criou as 19 Escolas de Aprendizes 

Artífices nas capitais da República dos Estados Unidos do Brasil. O documento foi a tentativa 

do governo em prover o ensino profissional, científico e tecnológico. Instaladas nas principais 

capitais do país, tais estabelecimentos tinham como principal objetivo oferecer ensino 

profissional primário e gratuito para pessoas “desafortunadas”. Vale ressaltar, porém, duas 

exceções: o Distrito Federal e o Rio Grande do Sul. No Distrito Federal devido existência do 

Instituto Profissional Masculino e no Rio Grande do Sul em razão do funcionamento do 

Instituto Parobé, unidade da Escola de Engenharia de Porto Alegre, equipamentos de caráter e 

objetivo semelhante à nova rede de Escolas. Outro ponto que merece nota é o Rio de Janeiro. 

                                                
4 https://www.cp2.g12.br/index.php 
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Nele a EAA não foi instalada na capital (Tabela 4), mas sim em Campos, cidade natal do 

então presidente Nilo Peçanha (CUNHA, 2000). 

 

Tabela 4 – Criação das Escolas de Aprendizes e Artífices 
ORDEM ESCOLA DE APRENDIZES E ARTÍFICES DATA DA INAUGURAÇÃO 
1 Piauí 1 de janeiro de 1910 

Goiás 1 de janeiro de 1910 
3 Mato Grosso 1 de janeiro de 1910 
4 Rio Grande do Norte  3 de janeiro de 1910 

Paraíba  6 de janeiro de 1910 
6 Maranhão  16 de janeiro de 1910 
7 Paraná  16 janeiro de 1910 
8 Alagoas  21 de janeiro de 1910 
9 Campos (RJ) 23 de janeiro de 1910 
10 Pernambuco  16 de fevereiro de 1910 
11 Espírito Santo  24 de fevereiro de 1910 
12 São Paulo  1 de maio de 1910 
13 Sergipe  24 de maio de 1910 
14 Ceará  24 de maio de 1910 
15 Bahia  2 de junho de 1910 
16 Pará  1 de agosto de 1910 
17 Santa Catarina  1 de setembro de 1910 
18 Minas Gerais  8 de setembro de 1910 
19 Amazonas  1 de outubro de 1910 

Fonte: (SOARES, 1982) 

 

Lendo o Decreto de criação das Escolas, nota-se, porém, que além de formar 

operários e contramestres por meio da transmissão de conhecimentos técnicos e ensino prático 

aos que buscavam aprender um ofício, essas escolas também eram voltadas para a inclusão 

social de jovens de classes proletárias. O intuito era "não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-los 

adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade ignorante, escola do vício 

e do crime" (BRASIL, 1909, p1). 

As mudanças de nomenclatura, entretanto, começaram quando as EAAs estavam 

prestes a completar a terceira década de vida. Em 13 de janeiro de 1937, através da Lei 378, 

as Escolas de Aprendizes e Artífices receberam a denominação Liceus Profissionais, focando-

se assim no ensino profissional de todos os ramos e graus.  

Não demorou muito e uma nova nomenclatura surgiu: Escolas Industriais e 

Técnicas. O Decreto que modificou o nome da Instituição pela segunda vez foi o de número 

4.127, de 25 de fevereiro de 1942. Nessa fase, as Escolas Industriais e Técnicas passaram a 

oferecer a formação profissional em nível equivalente ao do ensino secundário. Uma novidade 
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à época foi essa equiparação entre os níveis de ensino, uma vez que, a partir de então, aos 

alunos formados nos cursos técnicos ficava autorizado o ingresso no ensino superior em área 

equivalente à da sua formação (MEC, 2009; MOURA, 2007). 

Quatro anos depois, é criada a Lei Orgânica do Ensino Agrícola que enquadrava o 

ensino a agrícola como o ramo do ensino básico até o segundo grau, destinado essencialmente 

à preparação profissional dos trabalhadores da agricultura. Esse passo foi fundamental para 

que, no ano seguinte, o governo estabelecesse a rede de ensino agrícola no território nacional 

através do Decreto nº 22.470, de 20 de janeiro de 1947. O ensino agrícola era então ofertado 

em três estabelecimentos: Escolas de Iniciação Agrícola, Escolas Agrícolas e Escolas 

Agrotécnicas. As unidades públicas podiam pertencer às três esferas administrativas, porém as 

consideradas nesse estudo serão apenas as pertencentes à União: Escolas Agrotécnicas 

Federais (BRASIL, 1946, 1947). 

Já em 1959, Lei 3.552, de 16 de fevereiro significou um importante passo na 

história das Instituições voltadas ao ramo industrial: as Escolas Industriais e Técnicas foram 

transformadas em autarquias, recebendo assim o nome de Escolas Técnicas Federais (ETFs). 

Com a mudança, as Escolas conquistaram personalidade jurídica própria e autonomia 

didática, administrativa, técnica e financeira (BRASIL, 1959). 

A mudança seguinte iniciou em 1978, quando, por meio da Lei 6.545, três ETFs 

receberam o nome de Centros Federais de Educação Tecnológica. De acordo com a nova 

definição, os CEFETs do Paraná, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro5  deviam, além de 

ofertar ensino profissional e técnico, ministrar em grau superior cursos de graduação e pós-

graduação lato sensu e stricto sensu, visando à formação de profissionais e especialistas na 

área tecnológica, bem como ofertar cursos de licenciatura com foco na formação de 

professores especializados para as disciplinas específicas do ensino técnico e tecnológico 

(BRASIL, 1978). 

Nos anos 90 nova legislação foi editada instituindo o Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica. Tratava-se da lei n° 8.948, de 8 de dezembro de 1994, que 

transformava, gradativamente, as Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas 

Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFETs. A mudança de 

institucionalização foi feita por meio de decreto específico para cada instituição, sendo o 

MEC responsável por estabelecer critérios para tal transformação (BRASIL, 1994). 

                                                
5 O Centro Federal de Educação Tecnológica sediado na cidade do Rio de Janeiro recebeu posteriormente, por 
meio da Lei 7.350 de 27 de agosto de 1985, a denominação de Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca. 
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Iniciado um novo século, mais mudanças ocorreram nas leis e regimentos 

responsáveis pela Educação Profissional. O Decreto de 5.225 de 1° de outubro de 2004 

equiparou os CEFETs às universidades conferindo autonomia universitária para criar, 

organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior, prioritariamente 

voltados à área tecnológica (BRASIL, 2004). 

Em 2005 ocorreu o lançamento da primeira fase do Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica. A Expansão iniciou com a construção de 64 

novas unidades de ensino. Outro fato marcante ocorrido nesse ano foi a criação da primeira 

Universidade Tecnológica Federal do país mediante a transformação do CEFET em 

universidade especializada nessa modalidade de ensino. (BRASIL, 2005). 

Dois anos depois, em 2007, foi lançada a segunda fase da Expansão. Segundo o 

MEC, a meta era, até o final de 2010, somar 354 unidades da Rede Federal, abrangendo todas 

as regiões do país.  

Foi finalmente em 2008, pela Lei n° 11.892, de 29 de dezembro, que, em plena 

segunda fase da Expansão do ensino profissional e tecnológico, as instituições responsáveis 

por prover esse tipo de educação foram unificadas, dando origem à Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (BRASIL, 2008). 

A lei responsável por instituir a RFEPCT foi também a responsável por criar os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Desta vez a mudança foi além da 

nomenclatura: com a junção de 31 CEFETs, 75 Unidades de Ensino Descentralizadas 

(Uneds), 39 EAFs, 7 Escolas Técnicas Federais e 8 Escolas Técnicas Vinculadas a 

Universidades Federais nasceu uma gigantesca instituição, composta por 38 Institutos 

Federais espalhados por todo os estados da federação, de acordo com o MEC.  

Até 2016, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

contava com mais de 600 campi, conforme Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Evolução da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica de 

1909 a 2016 

 

Fonte: SETEC/MEC6 

 

Vale ressaltar que algumas unidades já existentes do CEFET-RJ e CEFET-MG 

optaram por permanecer com a nomenclatura Centro Federal, não fazendo a transição para a 

denominação Instituto Federal. Hoje tais estados contam com CEFETs e Institutos Federais, 

ambos pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT). 

 

4.2 O Instituto Federal do Ceará 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, integrante da 

RFEPCT, nasceu em 1909 sob o nome Escola de Aprendizes Artífices, criadas pelo presidente 

Nilo Peçanha (SOARES, 1982).  

A unidade da EAA no Ceará foi instalada, inicialmente, no prédio que abrigava, 

até então, a Escola de Aprendizes Marinheiros, na Avenida Alberto Nepobuceno, e depois 

                                                
6 Disponível em http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal. Acesso em 14 de novembro de 2017. 
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transferida para a Praça Nogueira Acioly7, no prédio que abrigava a Milícia Estadual do 

Ceará. Em 1932, a EAA foi deslocada para o prédio da Escola de Ensino Naval, no bairro 

Jacarecanga e 1939 mudou de endereço novamente, dessa vez já sob o nome Liceu Industrial 

de Fortaleza, para o prédio do antigo Liceu do Ceará, centro da cidade. Em 1940, a Instituição 

passou a funcionar no prédio da Sede Beneficente da Rede de Viação Cearense, localizado na 

rua 24 de Maio. Dois anos depois, o Liceu Industrial passou a ser chamado Escola Industrial 

de Fortaleza. Foi somente em 1952 que a Escola Industrial passou a funcionar em prédio 

construído exclusivamente para esse fim: Avenida 13 de Maio, no bairro do Benfica (SIDOU, 

1979). 

Em 1968, o Ministério da Educação e Cultura modificou o nome de algumas 

instituições de ensino industrial, dentre elas a unidade do Ceará que recebeu a nomenclatura 

Escola Técnica Federal do Ceará (SANTOS, 2007). 

Nos anos 90, em nova fase da Expansão do ensino profissional e tecnológico no 

Ceará, a Escola Técnica passou a contar com duas Unidades de Ensino Descentralizadas 

(UNEDs) no interior do estado: uma no Cedro e outra em Juazeiro do Norte. Ainda na última 

década do século XX, o Decreto “sem número” de 22 de março de 1999, assinado pelo 

presidente Fernando Henrique Cardoso, confere à Instituição nova nomenclatura 

transformando-a em Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (CEFET/CE) 

(BRASIL, 1999). 

A partir dos anos 2000, o CEFET/CE recebeu outras UNEDs espalhadas pelo 

estado com o intuito de interiorizar o ensino profissional e tecnológico, até que em 2008 

nasceu o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará a partir da integração 

do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará e das Escolas Agrotécnicas Federais de 

Crato e de Iguatu, de acordo com a Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Unidades do IFCE de acordo com o ano de autorização de funcionamento 
Unidade Data de autorização de funcionamento 
Campus de Acaraú 29/05/2010 
Campus de Acopiara 21/12/2017 
Campus de Aracati 23/04/2013 
Campus de Baturité 23/04/2013 
Campus de Boa Viagem 10/05/2016 
Campus de Camocim 23/04/2013 
Campus de Canindé 29/05/2010 
 Continua 

                                                
7 Hoje nomeada de Praça José de Alencar 
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 Conclusão 
Unidade Data de autorização de funcionamento 
Campus de Caucaia 23/04/2013 
Campus de Cedro 23/09/1995 
Campus de Crateús 29/05/2010 
Campus de Crato 20/01/1947 
Campus de Fortaleza 23/09/1909 
Campus de Guaramiranga 31/12/2014 

Campus de Horizonte 10/05/2016 

Campus de Iguatu 23/03/1955 
Campus de Itapipoca 10/05/2016 
Campus de Jaguaribe 23/04/2013 
Campus de Jaguaruana 31/12/2014 
Campus de Juazeiro Do Norte 08/09/1995 
Campus de Limoeiro Do Norte 09/06/2008 
Campus de Maranguape 21/12/2017 
Campus de Maracanaú 28/12/2006 
Campus de Morada Nova 23/04/2013 
Campus de Paracuru 10/05/2016 
Campus de Pecém 10/05/2016 
Polo de Inovação Fortaleza 17/08/2015 
Campus de Quixadá 09/06/2008 
Campus de Sobral 09/06/2008 
Campus de Tabuleiro Do Norte 23/04/2013 
Campus de Tauá 23/04/2013 
Campus de Tianguá 23/04/2013 
Campus de Ubajara  23/04/2013 
Campus de Umirim 23/04/2013 

Fonte: Pró-reitoria de Administração e Planejamento do IFCE. 

 

O Instituto Federal do Ceará é uma estrutura multicampi, contando atualmente 

com 33 unidades e uma reitoria distribuídas estrategicamente pelo estado (Figura 02), com o 

objetivo de fazer chegar ensino profissional e tecnológico em todas as regiões de 

planejamento do Estado.  

As regiões de planejamento são aglomerados de município concentrados 

geograficamente em determinados espaços e que possuem características semelhantes quanto 

a base econômica, manifestações culturais, dentre outras. Para desenhar as regiões de 

planejamento, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) usou dados e 

indicadores do IBGE, Unidades Geoambientais, Produto Interno Bruto (PIB) regional e Índice 

de Desenvolvimento Municipal (IDM). Após as análises foram criadas 14 regiões. São elas:  

Litoral Norte, Litoral Oeste/Vale do Curu, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Sertão de Sobral, 

Serra da Ibiapaba, Sertão dos Crateús, Sertão de Canindé, Maciço de Baturité, Sertão Central, 

Vale do Jaguaribe, Sertão dos Inhamuns, Centro-Sul e Cariri (IPECE, 2015). 
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Os 32 campi, um Polo de Inovação e uma reitoria conferem destaque ao Instituto 

Federal do Ceará, colocando-o na segunda posição no ranking dos Institutos levando em 

consideração o número de unidades, perdendo apenas para o Instituto Federal de São Paulo, 

formado por 49 unidades. 

 

Figura 2 – Distribuição dos campi pelas macrorregiões do estado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do IPECE e do IFCE. 

 

O IFCE também se destaca na quantidade de cursos, alunos e servidores. Segundo 

dados da plataforma IFCE em Números8, até o semestre 2017.2, o Instituto Federal do Ceará 

ofertava 247 cursos entre técnicos, bacharelados, licenciaturas, especializações e mestrados. A 

maior concentração se dava entre os alunos das licenciaturas, com 6.015 matriculados. Já o 

quadro de pessoal contava com 3.323 servidores entre técnicos e docentes (IFCE, 2017). 

                                                
8 Plataforma on-line que reúne vários dados quantitativos do IFCE. A plataforma pode ser acessada em  
http://ifceemnumeros.ifce.edu.br/ 
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Administrativamente, o IFCE tem sede executiva no prédio de sua reitoria, 

situado na Av. Jorge Dumar, bairro Jardim América, na cidade de Fortaleza. Além da reitoria, 

o edifício abriga também cinco pró-reitorias, a saber: Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, Pró-

reitoria de Ensino, Pró-reitoria de Extensão, Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e 

Inovação e Pró-reitoria de Administração e Planejamento.  

Dentre as pró-reitorias citadas, nessa pesquisa terá destaque a Pró-reitoria de 

Extensão (PROEXT), cuja missão é planejar, executar e acompanhar as políticas de extensão, 

além de estabelecer diretrizes para a atuação dos campi na área de Extensão (IFCE, 2016). 

A PROEXT está estruturada de acordo com a Figura 3 e trabalha em conjunto 

com os setores ou coordenações de extensão presentes em cada campi. 

 

Figura 3 - Organograma da Pró-reitoria de Extensão do IFCE 

 

 
Fonte: Manual da Extensão (IFCE, 2016) 

 

Até julho de 2017, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará contava com 1008 ações de Extensão, classificadas em quatro tipos e divididas em nove 

áreas temáticas. 

Contudo, há uma diferença quanto a classificação em nove áreas temáticas da 

Extensão do IFCE. A política nacional de extensão universitária classifica a Extensão em 

apenas oito áreas correspondentes a grandes focos de política social, a saber: Comunicação, 

Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e 

Produção e Trabalho (FORPROEX, 2012). 
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Em relação ao Instituto Federal do Ceará, houve o acréscimo de mais uma área 

temática: Desporto. Esse acréscimo se restringe apenas para classificação na Pró-reitoria do 

IFCE, não sendo mencionado em seu próprio Manual de Extensão. 

Porém, a própria política nacional de extensão universitária reconhece que as oito 

áreas temáticas não esgotam todos os focos de política social, e que discussões sobre sua 

ampliação estão em andamento. Dessa forma, a inclusão de mais uma área por parte do IFCE 

não configura uma transgressão, mas um possível aperfeiçoamento da categorização em oito 

áreas regulamentadas nacionalmente (FORPROEX, 2012).  

Assim, além das oito áreas elencadas anteriormente, a Pró-reitoria de Extensão do 

IFCE trabalha com a área Desporto, totalizando nove áreas temáticas.  

O Fórum de Pró-reitores de Extensão defende que todas as ações de extensão 

devem ser classificadas segundo a área temática. Tal classificação deve observar o objeto ou 

assunto que é abordado pela ação. Para casos em que não se encontre no conjunto das áreas 

uma correspondência absoluta, a mais aproximada deverá ser utilizada. 

 
A finalidade da classificação é a sistematização, de maneira a favorecer os estudos e 
relatórios sobre a produção da Extensão Universitária brasileira, segundo 
agrupamentos temáticos, bem como a articulação de indivíduos ou grupos que atuam 
na mesma área temática (FORPROEX, 2007, p24). 

 

Segundo a Pró-reitoria de Extensão do IFCE, cada área temática é responsável por 

abrigar em seu escopo ações de extensão similares. 

A primeira das áreas temáticas, em ordem alfabética, é a que concentra as ações 

ligadas a Comunicação. Neste grupo, as ações devem girar em torno de tópicos como: 

comunicação social, mídia comunitária, comunicação escrita e eletrônica; produção e difusão 

de material educacional; televisão universitária; rádio universitária; capacitação e qualificação 

de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de comunicação social; cooperação 

interinstitucional e cooperação internacional. 

A área Cultura é responsável por abrigar ações que trabalhem desenvolvimento de 

cultura; cultura, memória e patrimônio; cultura e memória social; cultura e sociedade; 

folclore, artesanato e tradições culturais; produção cultural e artística na área de artes 

plásticas, artes gráficas, fotografia, cinema e vídeo, música e dança; produção teatral e 

circense e capacitação de gestores de políticas públicas do setor cultural. 

Já a área temática Direitos Humanos e Justiça centra-se em ações ligadas a 

assistência jurídica; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas 
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públicas de direitos humanos; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na 

área; direitos de grupos sociais e organizações populares; questão agrária. 

A área Educação, por sua vez, abriga todas as ações que trabalham educação 

básica; educação e cidadania; educação à distância; educação continuada; educação de jovens 

e adultos, especial e infantil; ensino fundamental, médio, técnico e profissional; incentivo à 

leitura; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de 

educação; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área. 

A área temática Meio Ambiente foca em ações interessadas em atuar na 

preservação e sustentabilidade do meio ambiente; meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável; desenvolvimento regional sustentável; aspectos do meio ambiente e 

sustentabilidade do desenvolvimento urbano; capacitação e qualificação de recursos humanos 

e de gestores de políticas públicas de meio ambiente; educação ambiental, gestão de recursos 

naturais e sistemas integrados para bacias regionais. 

A área temática Saúde tem como escopo as ações que trabalham promoção à 

saúde e à qualidade de vida; atenção a grupos de pessoas com necessidades especiais; atenção 

integral à mulher, à criança, à saúde de adultos, à terceira idade, ao adolescente e ao jovem; 

capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de saúde; 

cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área; 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. 

A área Tecnologia e Produção abrange ações de extensão interessadas em atuar 

nos seguintes tópicos: transferência de tecnologias apropriadas; empreendedorismo; empresas 

juniores; inovação tecnológica; polos tecnológicos; capacitação e qualificação de recursos 

humanos e de gestores de políticas públicas de ciência e tecnologia; cooperação 

interinstitucional e cooperação internacional na área e direitos de propriedade e patentes. 

Já a área temática Trabalho tem por finalidade abranger ações que trabalhem 

reforma agrária e trabalho rural; trabalho e inclusão social; capacitação e qualificação de 

recursos humanos e de gestores de políticas públicas do trabalho; cooperação 

interinstitucional e cooperação internacional na área; educação profissional; organizações 

populares para o trabalho; cooperativas populares; questão agrária; saúde e segurança no 

trabalho; trabalho infantil e turismo e oportunidades de trabalho. 

Por fim, tem-se a área temática Desporto. Como explicado, essa área não consta 

no catálogo da Política Nacional de Extensão. Ela é um adendo usado no IFCE. A área 

Desporto aparece somente no banco de dados da PROEXT do Instituto. Analisando as ações 
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que são classificadas como Desporto, é possível dizer que essa nona área temática trabalha 

tópicos como: esporte nas comunidades; escolinhas de futebol; aulas de natação e outras 

modalidades aquáticas, jogos intercalasses; jogos intercampi, jogos dos Institutos Federais, 

musculação, judô, capoeira, dentre outros (IFCE, 2016). 

As nove áreas temáticas da Extensão trabalhadas no IFCE abrangem quatro tipos 

de ações: Cursos, Eventos, Programas e Projetos. 

Para a PROEXT do IFCE, pode ser classificado como Curso a ação pedagógica de 

caráter teórico e prático, de oferta não regular, planejada para atender demandas sociais, 

objetivando desenvolver, atualizar e aperfeiçoar conhecimentos científicos e tecnológicos, 

com critérios de avaliação definidos. O principal público-alvo deve ser a comunidade externa, 

não sendo proibido, entretanto, a participação de membros da comunidade acadêmica. Os 

cursos de extensão podem ser ofertados a qualquer época do ano, obedecendo sempre critérios 

de seleção estipulados em edital. De acordo com suas especificidades, os cursos recebem uma 

subclassificação: curso de formação inicial e curso de formação continuada. Os cursos de 

formação inicial têm carga horária igual ou superior a 160 horas, cujo público-alvo é 

composto por estudantes que buscam qualificação e que, geralmente, ainda não participaram 

de alguma outra formação profissional. No que diz respeito aos cursos de formação 

continuada, estes possuem carga horária mínima de 40 horas e são voltados a alunos que já 

possuem conhecimento e atuação em determinada área, mas que querem ou precisam fazer 

reciclagem de conhecimentos (IFCE, 2016). Porém, no banco de dados da Pró-reitoria de 

Extensão essa subcategoria não é informada, sendo, portanto, a classificação Curso usada para 

ambas subdivisões:  formação inicial e formação continuada.  

O tipo Evento, por sua vez, é o que recebe mais subcategoria. Segundo o Manual 

de Extensão da PROEXT, os Eventos podem ser do tipo: Congresso; Seminário; Encontro; 

Simpósio; Jornada; Colóquio; Fórum; Minicurso; Ciclo de Debates e Semana; Exposição, 

Feira, Mostra, Lançamento; Espetáculo. Recital. Concerto. Apresentação de (Teatro e/ou 

Cinema e/ou Televisão). Demonstração de (Canto e/ou Dança) e Interpretação Musical; 

Olimpíada; Festival; Campanha e Prestação de Serviços. A lista de subcategoria é extensa e 

não tem relevância definir cada uma delas, uma vez que, a exemplo dos Cursos, no banco de 

dados da PROEXT também não consta as subcategorias do tipo Evento. Dessa forma, 

utilizaremos a definição geral para o tipo Evento, qual seja: "ação de curta duração que 

implica na apresentação e/ ou exibição pública, livre ou com clientela específica, de 

conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico." (IFCE, 2016, 

p. 43). 
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O terceiro tipo de ação de extensão abrange as atividades ligadas a Programas. O 

tipo Programa é definido como o conjunto de ações de extensão de médio a longo prazo, 

tendo caráter orgânico-institucional, com clareza de diretrizes e ações orientadas a um 

objetivo comum. Uma característica marcante desse tipo de ação de extensão é a 

obrigatoriedade de articulação com projetos e outras ações existentes (cursos, eventos e 

prestação de serviços), notadamente de pesquisa e ensino (FORPROEX, 2007; IFCE, 2016).  

Já o tipo Projeto é caracterizado por ser uma ação de extensão ligada a um 

processo educativo social, cultural, cientifico ou tecnológico. Para que uma ação seja 

classificada como Projeto, ela precisa ainda conter objetivo especifico e prazo determinado 

para ocorrer. Esse tipo de ação pode ainda ser subdividida em dois grupos: vinculado a um 

programa e não-vinculado a um programa. Na primeira variante, o Projeto é parte integrante 

de um núcleo de ações de objetivos comuns. Na segunda, o Projeto é concebido de forma 

isolado, tendo, portanto, foco direcionado a um determinado objetivo, possibilitando, 

inclusive, a mensuração de seu resultado. (FORPROEX, 2007). Assim como acontece com os 

tipos Evento e Curso, a Pró-reitoria de Extensão do IFCE não leva em consideração a 

subdivisão do tipo Projeto no momento do registro em seu banco de dados. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção visa explicar os procedimentos metodológicos utilizados no estudo, a 

natureza da pesquisa, a caracterização do objeto a ser analisado e o locus do trabalho. 

A ciência tem como premissa chegar à veracidade dos fatos. Para delinear um 

caminho científico a ser percorrido faz-se necessário definir um método balizador, traduzido 

em um conjunto de procedimentos satisfatoriamente globais, que possibilitem o 

desenvolvimento de uma investigação com bases científicas ou parte significativa dela. (GIL, 

2010). Compreendido essa premissa, sigamos com o desenho da pesquisa, que no caso deste 

trabalho estará pautada sobre o método estatístico, porquanto busca, mediante a utilização de 

testes estatísticos, determinar, em termos numéricos, a maior acurácia possível sobre as 

conclusões encontradas acerca das ações de Extensão do IFCE, que estão ocorrendo e as que 

já aconteceram, traçando assim um panorama da atuação do Instituto em todo o estado do 

Ceará. 

 

5.1 Definição da pesquisa 

 

Seguindo com a definição, importa-nos saber acerca da finalidade da pesquisa. 

Ganga (2012) e Gil (2010) elencam duas tipologias de pesquisa: pesquisa básica ou pura e 

pesquisa aplicada. O primeiro autor prefere falar pura e aplicada para tratar sobre a natureza 

da pesquisa, enquanto que o segundo autor usa o dualismo básica/aplicada para classificar a 

pesquisa quanto a sua finalidade. Contudo, nota-se que a diferença é mais uma questão de 

nomenclatura do que substancial. Os conceitos para pesquisa pura ou básica e pesquisa 

aplicada partem do mesmo núcleo nos dois teóricos. Assim, pesquisa pura ou básica é aquela 

que busca fomentar novos conhecimentos, gerar material teórico e referências basilares, sem 

necessariamente resolver problemas específicos. Este tipo de pesquisa é mais generalista, 

formulando leis e tratados de interesse universal. Já as pesquisas do tipo aplicada objetivam 

clarear conhecimentos científicos acerca de um problema específico, objetivando subsidiar 

aplicação prática com foco em interesses locais, direcionados. Desta forma, o presente 

trabalho é desenvolvido sob a perspectiva aplicada, uma vez que tem como foco um interesse 

local, o IFCE, e está direcionada à sua Extensão Universitária. 

Quanto aos objetivos, uma pesquisa pode receber várias classificações, inclusive 

com diferentes nomenclaturas, dependendo do teórico escolhido. As classificações mais 
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comuns registradas na literatura quanto aos objetivos da pesquisa são: explicativa, descritiva e 

exploratória.  

Prodanov (2013), Ganga (2012) e Cooper; Schindler (2016) relatam que pesquisa 

descritiva é aquela que se propõe analisar dados que possam descrever uma determinada 

população ou fenômeno, podendo estabelecer relações entre variáveis. Nas pesquisas 

descritivas, observa-se, registra-se, analisa-se, classifica-se e interpreta-se os dados. 

Entretanto, nesse tipo de pesquisa, o pesquisador mantém distância, não interferindo sobre os 

dados analisados. Seu papel é estudar os fenômenos do mundo físico e humano e não 

manipular os dados, tentando assim descobrir a existência de possíveis associações entre 

variáveis. Desta forma, como a presente pesquisa pretende descrever como se dá o fenômeno 

das ações extencionistas no IFCE sem manipulá-las, será classificada como descritiva. 

É preciso também classificá-la quanto abordagem do problema de pesquisa. Aqui 

também há algumas classificações possíveis. As mais comuns retratam a pesquisa como 

quantitativa, qualitativa e até mesmo quanti-qualitativa ou mista. Consultando Creswell 

(2010), Gil (2010) e Teixeira (2007) tem-se que pesquisa qualitativa é aquela que tem como 

base a dialética. Assim o pesquisador busca conferir à pesquisa maior interação entre 

diferentes fenômenos observados, procurando minimizar a distância entre teoria e dados, entre 

contexto e ação.  Por seu turno, a pesquisa quantitativa tem como forte influência as ideias 

positivistas, afastando-se de interpretações dialéticas e retóricas e aproximando-se da 

linguagem matemática para descrever os fenômenos observados. Por sua vez, as pesquisas 

que fazem uso de técnicas quantitativas e qualitativas em conjunto são denominadas mistas.  

Assim, na pesquisa de métodos mistos, os pesquisadores utilizam tanto dados quantitativos 

como qualitativos, objetivando oferecer o melhor entendimento de um fenômeno. 

Dessa forma, a presente pesquisa usa a abordagem quantitativa, uma vez que se 

deterá sobre os dados numéricos de todas as ações de extensão do IFCE, fazendo uso do 

método estatístico para investigar relações entre variáveis como número ações de extensão, 

número de servidores dos campi, número de alunos, tempo de funcionamento da unidade, 

dentre outras.  

Quanto ao delineamento, a pesquisa será documental. Tal classificação é 

justificada pelo fato da pesquisa documental ser baseada em arquivos que ainda não 

receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de tal forma que permitam 

atingir o propósito do investigador. A pesquisa documental tem sua importância no momento 

em que possibilita a catalogação e organização de informações até então dispersas, conferindo 

assim uma nova fonte de consulta e possibilitando a análise dos dados e a formulação de uma 
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ou várias conclusões (GIL, 2008; PRODANOV, 2013). A classificação deste trabalho como 

pesquisa documental se deve ao fato de que os dados analisados são oriundos do banco de 

cadastro das ações de Extensão na pró-reitoria de Extensão do IFCE, do portal 

ifceemnumeros, Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) e do Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). 

 

5.2 Universo e amostra da pesquisa 

 

Por se tratar de uma pesquisa desenvolvida em um programa de pós-graduação em 

políticas públicas e gestão da educação superior, partimos do universo das IFES do Ceará, 

estado esse que abriga o citado programa. Das quatro instituições existentes no estado, uma se 

destacou por ser a mais abrangente em número de campi. Contando com 32 unidades – 

excetuando o Polo de Inovação e a Reitoria que funcionam da cidade de Fortaleza –  

espalhados em todas as macrorregiões do Ceará, o IFCE tem a possibilidade de desenvolver 

uma grande gama de ações de extensões e impactar um grande número de comunidades, já 

que está geograficamente distribuído por todas as macrorregiões do estado.  

Porém, até julho de 2017, período em que a coleta de dados desta pesquisa foi 

encerrada, as unidades de Acopiara e Maranguape ainda não funcionavam. Assim, das 32 

unidades em funcionamento, 3 foram descartadas pelo presente estudo: Reitoria, Polo de 

Inovação e Campus do Pecém. A primeira delas, apesar de apresentar uma ação de extensão 

cadastrada até o fechamento da coleta de dados, não tinha outros dados, tais como número de 

alunos de cursos técnicos, cursos superiores e de pós-graduação, uma vez que funciona 

principalmente como unidade gestora e administrativa e não como unidade didática, 

impossibilitando o cruzamento de variáveis necessárias ao objetivo deste estudo. A segunda 

unidade descartada foi o Polo de Inovação. O motivo do descarte se deu pelo fato do Polo não 

ser considerado legalmente uma unidade de ensino, de acordo com Portaria de N° 37 de 29 de 

outubro de 2015 do Ministério da Educação, e por esse motivo não apresentar as principais 

variáveis utilizadas nessa pesquisa, tais como: número de alunos, número de servidores 

técnicos administrativos e servidores docentes, dentre outras. O Campus do Pecém, por sua 

vez, foi desconsiderado por não apresentar nenhuma ação de extensão cadastrada na Pró-

reitoria até a data da coleta dos dados.  Ademais, é lícito registrar ainda que alguns ajustes 

foram realizados no momento da tabulação e refinamento dos dados. Nas informações 

disponibilizadas pela Pró-reitoria, algumas entradas estavam incompletas ou incorretas, 

gerando inclusive conflitos em alguns dados. Algumas dessas exceções foram adaptadas e 
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validadas. Outras, porém, foram excluídas, pois não foi possível ajustá-las de forma segura, 

sem que elas prejudicassem o resultado do trabalho. Ressalta-se, porém, que tais ajustes não 

interferiram no resultado da pesquisa, uma vez que foram casos isolados e de quantidade 

insignificante. 

Diante do exposto, a presente pesquisa tratará a Extensão do IFCE como sendo o 

total das ações cadastradas por 29 campi na respectiva pró-reitoria. A presente pesquisa 

considerará, então, as ações de extensões do Instituto Federal do Ceará cadastradas em sua 

Pró-reitoria de Extensão desde a criação da Instituição até 30 de julho de 2017.  

Dentro desse universo de ações há quatro categorias: cursos, programas, projetos 

e eventos. Os cursos somam 197. Os eventos são 337, enquanto que os programas cadastrados 

somam 54. E, finalmente, temos a maior categoria: 420 projetos. Somando-se as quatro 

categorias o IFCE tem 1008 ações de extensão cadastradas, total esse que será objeto de 

análise desta pesquisa.  

 

5.3 Coleta de dados 

 

Os dados, objeto de estudo da presente pesquisa, foram decorrentes de três fontes: 

IFCE, SUAP e IPECE. 

Do IFCE foram solicitados, via memorando endereçado à sua Pró-reitoria de 

Extensão, dados referentes as ações de extensão, tais como: categoria, nome, tipo, data de 

início e término, Campus promotor e número mínimo de beneficiados. Esses dados não estão 

disponibilizados publicamente, mas são acessíveis via solicitação de memorando diretamente 

à unidade responsável ou, ainda, via Lei de acesso à informação. 

Também fornecidos pelo IFCE, foram utilizados dados disponibilizados 

publicamente via site eletrônico através da plataforma IFCE em Números. Tal serviço 

disponibiliza, por meio do endereço eletrônico http://ifceemnumeros.ifce.edu.br, informações 

como: número de alunos matriculados por campi, município de origem dos alunos, dentre 

outras informações relevantes para a pesquisa. 

Do SUAP dados como: número de servidores técnicos administrativos e número 

de servidores docentes por campi. A coleta foi feita acessando o sistema SUAP, usando login 

e senha pessoal, disponibilizados a cada servidor público federal do poder executivo. 

Do IPECE, por sua vez, foi extraído do website eletrônico 

https://www.ipce.ce.gov.br a classificação em macrorregiões dos municípios que abrigam os 

campi do IFCE. 
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5.4 Proposta de Análise de Dados 

 

A análise dos dados será feita sob a regência da Estatística Descritiva, uma vez 

que analisará variáveis objetivando mostrar relações entre elas.  

A Estatística Descritiva é o ramo da Estatística que busca coletar, organizar e 

descrever dados (CRESPO, 2002), o que a credencia para uso na presente pesquisa.  

Após a parte inicial, os dados serão relacionados usando a análise de correlação. 

Tal análise fornece um número, indicando como duas variáveis variam conjuntamente. 

Constitui um indicador que mensura a intensidade e a direção da relação linear ou não-linear 

entre duas variáveis.  

O método convenientemente usado para medir a correlação entre duas variáveis é 

chamado de Coeficiente de Correlação Linear de Pearson (Fórmula 1), também conhecido 

como Coeficiente de Correlação do Momento Produto ou simplesmente coeficiente de 

correlação (STEVENSON, 1981; COSTA NETO, 2002; CRESPO, 2002). 

 

Fórmula 1 – Cálculo direto do coeficiente de correlação linear de Pearson. 

 

Fonte: Stevenson (1981). 

 

Na fórmula do coeficiente de Pearson (Fórmula 1), n é o número de observações e 

r pertence ao intervalo [-1, +1]. Assim, r=+1 indica uma correlação perfeita e positiva entre as 

duas variáveis; r=-1 representa uma correlação perfeita e negativa entre as duas variáveis e 

r=0 indica que não há correlação entre as variáveis (CRESPO, 2002). 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) foi utilizado na presente pesquisa por 

ter duas principais propriedades: ser adimensional e variar entre -1 e +1. Ser adimensional 

significa que seu valor não será afetado pelas unidades adotadas no estudo, ficando também 

livre de interferências de codificações lineares que por ventura sejam introduzidas nas 

variáveis.  Já o fato de estar dentro do limite [-1,+1] faz com que um dado valor de r seja 

facilmente interpretado (COSTA NETO, 2002). 

Santos (2010) propõe um quadro mais detalhado (Quadro 1) com interpretações 

para intervalores de valores possíveis para a correlação pela correlação de Pearson.  
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Quadro 1 – Valores e interpretação do Coeficiente de correlação (r) 

 
Fonte: Santos (2010). 

 

Conforme visto no Quadro 1, é possível notar que a correlação será nula quando o 

valor de r for 0. O intervalo possível de r vai de +1 a -1, onde r=+1 representa uma correlação 

perfeita positiva e r=-1 representa uma correlação perfeita negativa. Tais valores são 

considerados raros, pois não são observados com frequência. 

Ainda segundo Santos (2010), o espectro que vai de 0 a +1 pode receber quatro 

subdivisões. Quando o resultado for 0 < r < 0,1, a correlação será ínfima positiva, ou seja, 

quase nula. Para resultado 0,1 ≤ r < 0,5, a correlação será positiva, porém fraca. O resultado 

0,5 ≤ r < 0,8 aponta uma correlação positiva moderada. A correlação forte positiva é 

encontrada quando os valores são 0,8 ≤ r < 1. Ou seja, quanto mais próximo do resultado +1, 

mais perfeitamente positiva será a correlação. 

Usando o mesmo entendimento para a parte negativa do quadro, tem-se que 

quanto mais próximo do resultado -1, mais perfeitamente negativa será a correlação. Dessa 

forma, para resultados entre -1 < r ≤ -0,8, a correlação será forte negativa. Resultados dentro 

do intervalo -0,8 < r ≤ -0,5 denotam uma correlação moderada negativa. Já os resultados 

alocados entre -0,5 < r ≤ -0,1 traduzem uma correlação fraca negativa. E por fim os valores -1 

< r < 0 mostram uma correlação ínfima negativa, ou quase nula. Na correlação negativa, 

quanto maior é a intensidade de uma variável, menor é a intensidade de outra variável, ou 

seja, elas se correlacionam, mas inversamente proporcional. 
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Diante do exposto, a análise de dados será feita codificando um número à cada 

ação de extensão, inicialmente. Esse procedimento visa facilitar a localização das informações 

alimentadas no banco de dados, bem como facilitará o estabelecimento de relações entre as 

demais variáveis que comporão o banco (HAIR JÚNIOR, 2005; COOPER, SCHINDLER, 

2013). Também receberão códigos numéricos as seguintes variáveis: categoria da ação, 

Campus, área de atuação e duração da ação, informações essas disponibilizadas pela Pró-

reitoria de Extensão.   

Após a codificação e tabulação das informações citadas, tais dados serão 

relacionados com os demais oriundos do portal IFCE em Números, do sistema SUAP e do 

IPECE estabelecendo relações entre as variáveis, procedimento executado por meio de 

planilha eletrônica. 

Finalmente, as relações entre as variáveis pré-estabelecidas serão analisadas 

fazendo uso da estatística descritiva e os resultados apresentados em formas de tabelas. 

Espera-se assim atingir o objetivo da presente pesquisa desenhando um panorama global das 

ações de Extensão do IFCE. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará é uma autarquia 

federal que oferta Ensino, Pesquisa e Extensão em todas as macrorregiões do estado. No que 

diz respeito à Extensão, o IFCE acumulou, até julho de 2017, o total de 1.008 ações 

cadastradas na Pró-reitoria de Extensão. A presente seção apresenta, fazendo uso da estatística 

descritiva, os dados da Extensão e a relação entre algumas variáveis de forma a desenhar um 

panorama geral da Extensão no Instituto. A seção está dividida em seis subseções. A primeira 

delas apresenta o cenário IFCE, mostrando como as ações de extensão são divididas em tipos 

e categorizadas em áreas temáticas de atuação. A segunda subseção relaciona as ações de 

extensão e o tempo de atuação dos campi. As demais terceira subseções, por sua vez, abordam 

as ações de extensão relacionando-as com a realidade das macrorregiões que abrigam as 

unidades. 

  

6.1 Perfil da Extensão no IFCE 

 

No Instituto Federal do Ceará as ações de Extensão são divididas em quatro tipos, 

recebendo denominações específicas: (1) Cursos, (2) Eventos, (3) Programas e (4) Projetos. 

Dessa forma, o termo “ação de extensão” é genérico e serve para indicar toda e qualquer 

atividade de Extensão do Instituto. Porém,  quando se deseja especificar qual o tipo de ação, 

usa-se os termos “Curso”, “Evento”, “Programa” ou “Projeto” de extensão.  

Começando as análises, a primeira delas busca compreender como as ações 

classificam-se levando em consideração o tipo de ação. De acordo com os dados compilados a 

partir de informações da Pró-reitoria de Extensão do IFCE, das 1.008 ações de Extensão do 

Instituto, 197 são cursos, o que corresponde a 19,54% do total de ações. Os eventos somam 

339, correspondendo a 33,63% das ações cadastradas. Já os 54 programas representam apenas 

5,36%, enquanto que os projetos somam 418 e respondem por 41,47% de todas as ações, 

conforme Tabela 6. 
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Tabela 6 – Proporção de ações de Extensão por tipo 
Posição Tipo de ação Frequência (%) 

1° Projeto 420 41,67 

2° Evento 337 33,43 

3° Curso 197 19,54 

4° Programa 54 5,36 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Observando os dados da Tabela 6 percebe-se que, em número de ações, os 

Programas são minoria, seguidos pelos Cursos. Em segundo lugar aparecem os Eventos e em 

primeira colocação estão os Projetos.  

O cenário descrito na Tabela 6 mostra que os Projetos são as ações preferidas 

pelos agentes extencionistas do Instituto Federal do Ceará. A hipótese para a preferência por 

esse tipo de ação está ligada à familiaridade dos coordenadores com o termo Projeto, assim 

como ocorre na pesquisa, por exemplo. A proximidade entre os termos Projeto de extensão e 

Projeto de pesquisa contribui para que a maioria das ações de Extensão sejam classificadas 

como Projeto, uma vez que o responsável por fazer o cadastro da ação junto ao órgão de 

extensão nos campi é o próprio coordenador da ação que será desenvolvida. Ele acaba usando 

o termo genérico Projeto de extensão fazendo uma analogia ao termo Projeto de pesquisa. Tal 

tese é reforçada, sobretudo no Instituto Federal do Ceará por meio da Resolução9 nº 39, de 22 

de agosto de 2016 do Conselho Superior do IFCE, que, respaldada pela Portaria10 n° 17, de 11 

de maio de 2016 da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), do 

Ministério da Educação, aprova a Regulamentação das Atividades Docentes do IFCE. Na 

Resolução, o IFCE determina que a carga horária docente deve contemplar atividades de 

Ensino, de Pesquisa e de Extensão. Assim, como os servidores da categoria docente, que são 

os mais atuantes na Extensão, devem computar em sua carga horária atividades de todos os 

elementos do tripé ensino-pesquisa-extensão, fortalecendo a indissociabilidade entre os três 

elementos, eles acabam por nomear uma ação como Projeto de extensão fazendo uma 

analogia com outro termo já familiar: Projeto de pesquisa.  

Tal comportamento é reforçado pela própria Portaria n° 17, de 11 de maio de 

2016 da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), do Ministério da 

                                                
9 Disponível em https://ifce.edu.br/proen/039AprovaRegulamentaodasAtividadesDocentes.pdf 
10 Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=43041-
portaria-setec-n17-2016-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192 
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Educação, quando fala que as atividades de pesquisa e extensão deverão ser tratadas na forma 

de projetos.  

Quanto aos Eventos de extensão, estes vêm ganhando força e aumentando sua 

participação entre os tipos de ação. A frequência de Eventos de extensão aumenta, 

principalmente, à medida que novos cursos técnicos e superiores são criados, pois 

naturalmente as demandas por semanas científicas, simpósios, fóruns, encontros, seminários, 

palestras temáticas, dentre outras atividades, vão surgindo e ampliando, assim, o número de 

ações classificadas como Eventos de extensão. 

Os Cursos de extensão, por sua vez, aumentaram bastante a partir do momento 

que a Rede Federal de Educação ficou também responsável por efetivar o Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), programa do Governo Federal que 

oferta cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e cursos técnicos. Somado a esse fator, 

a criação de novos campi que iniciaram suas atividades ofertando cursos de Extensão, 

contribui para elevar a frequência e participação do tipo Cursos no rol de ações ofertadas pela 

PROEXT. 

Em relação ao baixo número de ações do tipo Programa, um dos principais fatores 

para a constatação desse cenário é o fato do Programa de extensão exigir um tempo mais 

longo de execução. Apesar de ter prazo determinado e objetivos específicos tal qual o tipo 

Projeto, o tipo Programa requer mais dedicação pois deve articular-se com projetos e outras 

ações existentes, inclusive com atividades de ensino e pesquisa. Ou seja, o Programa é um 

tipo que deve conglomerar ações satélites em torno de um objetivo comum, sendo assim mais 

abrangente e mais complexo. 

O IFCE é uma instituição centenária que passou por várias mudanças de 

nomenclatura e institucionalidade. Apesar de ter nascido em 1909, os registros da Pró-reitoria 

de Extensão indicam que a oferta de ações de extensão só teve início na década de 80, 

conforme dados apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Ações de extensão registradas por ano no IFCE 
Ano de início  Curso Evento Programa Projeto Frequência (%) 
1982 0 0 1 0 1 0,10 

2006 0 0 1 0 1 0,10 

2009 0 0 0 2 2 0,20 

2010 0 1 2 1 4 0,40 

      Continua 
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      Conclusão 

Ano de início  Curso Evento Programa Projeto Frequência (%) 
2011 0 0 4 1 5 0,50 

2012 2 0 3 9 14 1,39 

2013 1 0 5 20 26 2,58 

2014 18 37 13 93 161 15,97 

2015 47 95 7 102 251 24,90 

2016 121 190 15 176 502 49,80 

2017 8 14 3 16 41 4,07 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando os dados apresentados na Tabela 7 não é possível afirmar qual o 

motivo de o Instituto ter demorado décadas até ofertar ações de Extensão. É provável que a 

Escola de Aprendizes e Artífices até ofertasse ações extensionistas ou assistencialistas, porém 

os registros de tais ações não chegaram aos dias atuais. Outra possibilidade é que tais ações 

fossem desempenhadas sob a forma de cursos regulares ou outra nomenclatura diferente de 

Extensão. O fato é que a primeira ação de extensão no IFCE de que se tem registro data de 

1982. Trata-se do Programa de extensão Mira Ira, desenvolvido pelo Campus de Fortaleza. 

Segundo a PROEXT do IFCE, a ação, que trabalha a temática cultura, funciona como uma 

atividade multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar e interinstitucional atuando no 

conhecimento, reconhecimento, na difusão e dinamização da cultura popular e tradicional 

brasileira, principalmente no que diz respeito aos usos e costumes do povo cearense.  

Já a ação de extensão mais recente tinha previsão para início em agosto de 2017, 

de acordo com a PROEXT. A ação em questão, assim como a ação mais antiga, é do tipo 

Programa. Denominado II MOCICA – Mostra Científica do Cariri, o Programa trabalha a 

pesquisa como eixo pedagógico, criar e promover feiras científicas ligadas ao Ensino Básico 

na região do Cariri. Ele é ofertado pelo Campus Juazeiro do Norte e está cadastrado sob a área 

temática educação. 

Ainda analisando os dados da Tabela 7, é notória a concentração de ações de 

extensão que nasceram no ano de 2016. Quase a metade de toda a Extensão do Instituto 

Federal do Ceará iniciou no referido ano. A explicação para tal fato está na consolidação dos 

campi que nasceram no final da chamada segunda fase da expansão da Rede Federal, 

compreendida entre 2011 e 2014, e no início da terceira fase da expansão, iniciada em 2015.  
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No IFCE, as ações de extensão estão subdividas em nove categorias de acordo 

com a área temática abordada pela ação. Assim, ao ser cadastrada, toda ação de extensão 

deve, obrigatoriamente, ser classificada em pelo menos uma área temática, objetivando 

trabalhar questionamentos ligados a ela. As áreas têm a finalidade de determinar o foco da 

ação, contribuindo assim para o alcance dos objetivos pré-determinados pelo agente promotor. 

Na PROEXT do IFCE, estas áreas são classificadas da seguinte forma: (1) Comunicação; (2) 

Cultura; (3) Desporto; (4) Direitos Humanos e Justiça; (5) Educação; (6) Meio Ambiente; (7) 

Saúde; (8) Tecnologia e Produção e (9) Trabalho. 

Tendo em mente a classificação apresentada no parágrafo anterior, é possível 

construir o panorama a seguir (Tabela 8): 38 ações na área de Comunicação (3,77%); 109 

ações trabalhando a Cultura (10,81%); 28 ações ligadas ao Desporto (2,78%); 34 ações na 

área de Direitos Humanos e Justiça (3,37%); 411 ações trabalhando a Educação (40,77%); 86 

ações tendo como foco o Meio Ambiente (8,53%); 65 ações na área de Saúde (6,45%); 175 

ações ligadas à área Tecnologia e Produção (17,36%) e 62 ações relacionadas à área Trabalho 

(6,15%). 

Sequenciando as áreas temáticas, da mais contemplada a menos contemplada, em 

primeiro lugar tem-se a área "Educação", seguida pela área Tecnologia e Produção e depois 

pela área "Cultura". O quarto lugar é ocupado pela área "Meio Ambiente" seguida da área 

"Saúde", em quinta colocação. Em sexto lugar aparece a área "Trabalho" e em sétimo lugar a 

área "Comunicação", seguida da área "Direitos Humanos e Justiça" que ocupa a oitava 

colocação. A área menos contemplada é a "Desporto", aparecendo na última posição. 

 

Tabela 8 – Ações de Extensão por área temática 
Posição Área temática Frequência (%) 

1° Educação 411 40,77 

2° Tecnologia e Produção 175 17,36 

3° Cultura 109 10,81 

4° Meio Ambiente 86 8,53 

5° Saúde 65 6,45 

6° Trabalho 62 6,15 

7° Comunicação 38 3,77 

8° Direitos Humanos e Justiça 34 3,37 

9° Desporto 28 2,78 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Tabela 8 mostra que a área com maior destaque é a "Educação", que com 411 

ações, correspondendo a mais de 40% da Extensão do IFCE. Situação diferente enfrenta a 

área "Desporto" que, com apenas 28 ações, não detém nem 3% da Extensão do IFCE. Esta 

predominância de ações na área temática "Educação" é indicativo da atuação do Instituto 

Federal no Ceará.  

A Rede Federal nasceu com vocação para "Tecnologia e Produção" nos níveis 

profissionalizantes e técnicos. Entretanto, com a transformação em Institutos Federais, aos 

cursos até então existentes de engenharias e outros ligados às ciências exatas, além de cursos 

tecnólogos, as licenciaturas foram incorporadas no catálogo de cursos ofertados por essas 

novas instituições. Dessa forma, a configuração do ensino ofertado pelo IFCE sofreu uma 

significativa alteração, ao ponto de, em janeiro de 2017, o Instituto contar com mais 

licenciaturas do que cursos de grau bacharelado ou tecnólogo. Assim, o grande número de 

licenciaturas contribui para que a área Educação seja a mais contemplada não só no Ensino 

como também na Extensão.  

A área “Tecnologia e Produção” aparece como segunda no ranking de número de 

ações. Tal área conta com 175 ações de extensão, o que representa 17,36% de toda a Extensão 

do IFCE. O destaque é creditado ao fato da vocação primeira dos Institutos ser tecnologia. 

Assim, ações que visam transferir tecnologias apropriadas; fomentar o empreendedorismo; 

criar empresas juniores; incentivar a inovação tecnológica e direitos de propriedade e 

patentes, têm destaque no IFCE e naturalmente também são alvos de ações de Extensão. 

A área temática "Cultura" aparece como terceira colocada em número total de 

ações. Com 109 ações, área é responsável por 10,81% da Extensão do Instituto Federal do 

Ceará. A explicação de tal fenômeno reside no fato de os Institutos Federais terem nascidos 

com a responsabilidade de desenvolver as regiões que abrigam seus campi, levando em 

consideração seus arranjos produtivos, tecnológicos, sociais e culturais. Assim, a Extensão do 

IFCE aborda diversas ações voltadas a preservação e incentivo da cultura popular nordestina. 

As áreas “Meio Ambiente”, com 86 ações correspondendo a 10,81% do total; 

“Saúde”, com 65 ações representando 6,45% do total; “Trabalho”, com 62 ações 

representando 6,15% do total; “Comunicação”, com 38 ações respondendo por 3,77% do total 

e "Direitos Humanos e Justiça", com 34 ações representando 3,37% do total de ações de 

extensão do Instituto, não são tão expressivas quanto as apresentadas anteriormente. Tanto 

que, somando as cinco áreas citadas, não se chega a 30% da Extensão do IFCE. 

Porém, o caso marcante é o da área "Desporto". Com apenas 28 ações, ou 2,78% 

do total, a área temática ocupa a última colocação em número de ações de extensão. Contudo, 
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tem-se aqui um fator intrigante. Essa nona área temática não aparece nos documentos que 

regulam a Extensão Universitária no país. Ela seria uma nova categoria que vem sendo 

considerada pelo Instituto Federal do Ceará na hora que os extensionistas cadastram suas 

ações. As ações classificadas como ações de "Desporto" são em grande maioria competições 

esportivas. Essa particularidade, somada a poucos cursos técnicos e superiores ofertados nessa 

área, colabora para que a área "Desporto" seja a menos contemplada em número de ações de 

Extensão no IFCE. 

Nas subseções a seguir é possível obervar de forma mais detalha a composição de 

cada uma das nove áreas temáticas abordadas pela Extensão do IFCE. 

 

6.1.1  Área temática Educação 

 

Partindo das informações mostradas na Tabela 8 e acrescentando outras, é 

possível desenhar um cenário completo das ações, composto pelas seguintes variáveis: tipo de 

ação e área temática da ação. A Tabela 9 mostra que a maior frequência é obtida pelo tipo 

Projeto e na área de Educação. São 148 projetos na área Educação, que correspondem a 

14,68% de todas as ações de Extensão desenvolvidas pelo IFCE. Esses projetos representam 

ainda 36,01% das ações ligadas à área Educação, correspondendo assim a 35,24% do total de 

ações do tipo projetos de Extensão.  

 

Tabela 9 – Ações de Extensão ligadas à área Educação 
Tipo Frequência Representação  

no total de 
ações da área 

Educação (%) 

Representação no 
total de ações por 

tipo (%) 

Representação no 
total de ações do 

IFCE (%) 

Cursos 100 24,33 50,76 9,92 

Eventos 137 33,33 40,65 13,59 

Programas 26 6,33 48,15 2,58 

Projetos 148 36,01 35,24 14,68 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O destaque na área temática "Educação" não é exclusividade do tipo Projeto, mas 

se repete também nos tipos Cursos, Eventos e Programas. São 100 Cursos que têm como foco 

a Educação, representando assim 24,33% das ações que trabalham esta área. Olhando 

especificamente para o tipo de ação Curso, esse valor representa 50,76% do total de Cursos de 
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extensão ofertados pela Instituição. De forma global, o valor corresponde a 9,92% de todas as 

ações de Extensão do IFCE. 

Já os Eventos da área de Educação somam 137. Detalhando esse número, percebe-

se que ele corresponde a 33,33% das ações relacionadas à área em questão e 40,65% de todos 

os Eventos realizados pela Instituição. Concluindo, esse valor corresponde a 13,59% do total 

de ações extencionistas do Instituto.  

O tipo de ação com menor frequência é o Programa, contando com apenas 26 

ações. Tal número corresponde a 6,33% das ações desenvolvidas na referida área temática. 

Olhando para o tipo de ação, nota-se que esse valor representa 48,15% de todos os Programas 

desenvolvidos pelo IFCE. No âmbito mais geral, o valor corresponde a 2,58% de todas as 

ações de Extensão do Instituto.  

Os números descritos até aqui mostram que na área "Educação" há supremacia de 

Projetos, seguindo, assim, a tendência de ações de Extensão do IFCE que também têm sua 

maior frequência representada pelos Projetos. Em especial, na área temática "Educação" 

acredita-se que a maior quantidade de Projetos está ligada à oferta de cursos de licenciaturas, 

modalidade com maior número de cursos do que os bacharelados ou graduação tecnológica. 

Como as licenciaturas se destinam ao estudo das práticas educacionais é esperado que tais 

cursos elevem o número de Projetos ligados à área temática "Educação".  

A escolha pelo tipo Projeto é a tendência observada no IFCE (Tabela 6), uma vez 

que, os Projetos apresentam elaboração e execução menos complexas, em questão de 

objetivos, prazos e resultados, se comparados aos Programas, por exemplo. A familiaridade 

com a nomenclatura também contribui para o cenário de predominância dos Projetos. 

Na outra extremidade, considerando a frequência do tipo de ação, tem-se o tipo 

Programa. Assim, a tendência também é mantida em relação ao perfil de extensão do IFCE. A 

explicação para o cenário descrito é a complexidade do tipo Programa, se comparado aos 

demais tipos, que exige duração de médio e longo prazo, além de integrar diversas atividades, 

inclusive Cursos, Eventos e até Projetos. 

Pela Tabela 9, fica claro o papel de destaque que a área temática "Educação" 

exerce na Extensão do IFCE. Dentro de tal área, o tipo Projeto é bem expressivo e figura 

como centro do terceiro elemento do tripé universitário, sendo assim o mais representativo da 

Extensão no Instituto Federal do Ceará. 

 

6.1.2  Área temática Tecnologia e Produção 
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Em relação à área temática Tecnologia e Produção, segunda em número total de 

ações, os Projetos totalizam 66 e são maioria. Esse número corresponde a 37,71% das ações 

dessa área. Analisando somente o tipo Projeto, esse número nos diz que 15,71% desse tipo de 

ação desenvolvida pelo IFCE têm como foco a área Tecnologia e Produção. Olhando o 

cenário geral percebe-se que esse número corresponde a 6,55% de todas as ações do IFCE, 

conforme Tabela 10. 

Os Cursos, por sua vez, somam 48 e correspondem a 27,43% das ações da área 

temática Tecnologia e Produção. Tal quantidade de cursos representa 24,37% das ações do 

tipo Curso e 4,76% de todas as ações cadastradas na pró-reitoria.   

Por seu turno, os Eventos somam 58, representando assim 33,14% das ações da 

área Tecnologia e Produção. Esse número também representa 17,21% das ações do tipo 

Evento e 5,75% do total de ações de extensão.  

Finalmente, tem-se os programas ligados à área Tecnologia e Produção. Eles são 

3, que correspondem a 1,71% das ações dessa área. Tal dado representa também 5,56% das 

ações desse tipo e 0,30% do total de ações extencionistas desenvolvidas pelo Instituto Federal 

do Ceará. 

 

Tabela 10 – Ações de extensão ligadas à área Tecnologia e Produção 
Tipo Frequência Representação no total 

de ações da área 
Tecnologia e Produção 

(%) 

Representação 
no total de 

ações por tipo 
(%) 

Representação no 
total de ações do 

IFCE (%) 

Cursos 48 27,43 24,37 4,76 

Eventos 58 33,14 17,21 5,75 

Programas 3 1,71 5,56 0,30 

Projetos 66 37,71 15,71 6,55 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Refletindo sobre os dados da Tabela 10, a predominância do tipo Projetos é 

explicada através da natureza dos cursos bacharelados e tecnológicos, sobretudo os ligados às 

Engenharias, Ciências Exatas e Agrárias. Os docentes de tais cursos demonstram preferência 

pelo tipo Projetos em relação aos demais tipos de ações, uma vez que os Projetos são mais 

práticos e objetivos que os Programas, por exemplo. Outro fator a ser considerado é a 

configuração do tipo Projeto que precisa ter propósitos e tempo determinado, geralmente de 

curto ou médio prazo, para sua execução. Assim, ações como difusão de tecnologias para 
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produção de alimentos, irrigação, consumo sustentável, bem como difusão de tecnologias da 

informação, automação, robótica, dentre outras, aparecem com frequência nos Projetos 

ligados à área Tecnologia e Produção.  

A área temática Tecnologia e Produção apresenta apenas três Programas. Assim 

como na área temática Educação, desenvolver Programas na área Tecnologia e Produção pode 

significar desenvolver ações de extensão mais complexas e integrantes, cenário evitado pelos 

extensionistas que precisam ainda atuar no Ensino e na Pesquisa. 

 

6.1.3  Área Temática Cultura 

 

A terceira área temática mais contemplada no Instituto Federal do Ceará é a área 

Cultura. O destaque, mais uma vez, fica por conta das ações do tipo Projetos, 50 no total, o 

que corresponde a 45,87% das ações dessa área. Olhando todas ações do tipo Projeto, esse 

quantitativo corresponde a 11,90%. Direcionando o olhar para o total de ações do IFCE, este 

valor corresponde a 4,96%, conforme Tabela 11. 

Em segundo dentro da área Cultura ficam os Eventos, 40 no total. Eles respondem 

por 36,70% das ações que trabalham a referida área. Representam ainda 11,87% de todas as 

ações do tipo Evento cadastradas na Pró-reitoria. Considerando todas as ações de extensão do 

IFCE, esse número corresponde a 3,97%. 

Quando se analisa os Programas ligados à Cultura, nota-se uma peculiaridade: 

eles não ocupam o último lugar em quantidade de ações, como acontece na maioria das 

demais áreas temáticas. Os Programas, 11 no total, ocupam a terceira posição e são 

responsáveis por 10,09% de todas as ações desse tema. Representam ainda notáveis 20,37% 

de todos os Programas do IFCE e 1,09% de todas as ações de extensão da Instituição.  

No que lhe concerne, os Cursos relacionados à área Cultura somam 8. Analisando 

esse número, nota-se que ele corresponde a 7,34% das ações ligadas a esse tema e 4,06% de 

todos os Cursos de Extensão ofertados pelo IFCE. Direcionando o olhar para o cenário geral, 

esse dado corresponde a 0,79% das ações de Extensão do Instituto.  
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Tabela 11 – Ações de Extensão ligadas à área Cultura 
Tipo Frequência Representação 

no total de ações 
da área Cultura 

(%) 

Representação no 
total de ações por 

tipo (%) 

Representação no 
total de ações do 

IFCE (%) 

Cursos 8 7,34 4,06 0,79 

Eventos 40 36,70 11,97 3,97 

Programas 11 10,09 20,37 1,09 

Projetos 50 45,87 11,90 4,96 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na área temática Cultura, o número de Projetos provém das ações que trabalham 

principalmente canto, teatro, dança, turismo, gastronomia, literatura e cinema. Tais ações 

concentram-se nos campi do interior, como em Quixadá e em Canindé. A preferência pelo 

tipo Projeto é atribuída, novamente, a duração da ação. Os extensionistas desenvolvem ações 

que, na maioria das vezes, não se enquadram como Curso, com tempo de duração superior e 

características distintas do tipo Evento, mas que não chegam a ser tão longas e integrantes 

quanto um Programa. Dessa forma, por eliminação ou comodidade, classificam suas ações 

como Projetos. Tem-se como exemplo o Projeto de Extensão Companhia de Dança Cactus e o 

Sarau Cultural, ambos do Campus de Quixadá.  

Também é importante destacar a quantidade de Eventos ligados à área Cultura. 

Esse número é impulsionado por eventos ligados às festas juninas, às apresentações de coral e 

dança, ao agronegócio, dentre outras ações, mais frequentes nos campi do interior do estado. 

São exemplos: os “arraias” dos campi de Ubajara e Tianguá, a Fogueira dos Namorados no 

Campus de Tabuleiro do Norte, a Feira de Negócios Agropecuários do Campus de Crateús e o 

Encontro dos núcleos de estudos afrobrasileiros e indígenas do Campus de Caucaia.  

Os Programas relacionados à área Cultura quebram a tendência observada até 

agora. Nesse caso, os Programas não ocupam a última colocação quanto a frequência. A 

explicação para tal cenário reside nas características da área em questão. A área Cultura seria 

mais acessível quanto à integração de ações de outros tipos e até de outras áreas temáticas 

como Educação, Meio Ambiente e Trabalho, por exemplo. Por tal razão, não há rejeição desse 

tipo de ação por parte dos extensionistas que trabalham na área Cultura. Ainda assim, há 

complexidade nesse tipo de ação, fazendo com que os Programas não sejam a maioria, posto 

ocupado pelos Projetos.  
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6.1.4 Área Temática Meio Ambiente 

 

Em quarto lugar na sequência aparece a área Meio Ambiente. A referida área, 

assim como as demais, é composta por ações do tipo Cursos, Eventos, Programas e Projetos, 

distribuídos conforme Tabela 12.  

Seguindo a tendência identificada, a maior incidência recai sobre o tipo Projeto, 

46 no total. Esse número diz que 53,49% das ações que trabalham o Meio Ambiente são do 

tipo Projeto. Também diz que corresponde a 10,95% de todos os Projetos desenvolvidos. No 

olhar macro, esse número corresponde a 4,56% de todas as ações de Extensão do IFCE. 

Analisando os cursos ligados à área Meio Ambiente, percebemos que estes são 

apenas 6, correspondendo assim a 6,98% das ações que trabalham este tema. Observando este 

número em relação a todos os Cursos de extensão do IFCE, constata-se que ele é responsável 

por 3,05% do total. Ampliando o olhar, nota-se que os Cursos de extensão catalogados na área 

Meio Ambiente respondem por apenas 0,60% do total da Extensão do Instituto. 

Seguindo com a análise, temos os eventos, 31 no total. Isso significa 36,05% das 

ações ligadas à área em questão e 9,20% de todos os Eventos desenvolvidos pela Instituição. 

Em âmbito geral, esse número representa 3,08% de todas as ações extencionistas do IFCE.  

E por fim temos apenas 3 programas. Isso significa 3,49% das ações ligadas ao 

Meio Ambiente. Significa ainda 5,56% de todas ações do tipo Programa da Instituição. 

Olhando a Extensão como um todo, os 3 Programas relacionados com a área temática Meio 

Ambiente correspondem a 0,30% de toda a Extensão do Instituto. 

 

Tabela 12 – Ações de Extensão ligadas à área Meio Ambiente 
Tipo Frequência Representação no 

total de ações da 
área  

Meio Ambiente 
(%) 

Representação 
no total de 

ações por tipo 
(%) 

Representação no 
total de ações do 

IFCE (%) 

Cursos 6 6,98 3,05 0,60 

Eventos 31 36,05 9,20 3,08 

Programas 3 3,49 5,56 0,30 

Projetos 46 53,49 10,95 4,56 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Seguindo a tendência das demais áreas temáticas, na área temática Meio 

Ambiente os Projetos são maioria. O elevado número é resultado de vários projetos 

envolvendo desenvolvimento sustentável, práticas agropecuárias e agroecológicas, dentre 

outros assuntos.  

A preferência pelo tipo Projeto é explicada, novamente, pela familiaridade do 

termo e pelas caraterísticas do tipo em questão, seguindo a tendência observada no IFCE.   

A explicação para o baixo número de Programas da área Meio Ambiente também 

é a mesma das demais áreas que apresentam esse mesmo cenário. Assim, os Programas são 

minoria, por ser um tipo de ação continuada e integrante de médio e longo prazo, sendo, 

portanto, uma ação mais complexa que a do tipo Projeto, afastando assim o interesse dos 

extencionistas pelo tipo Programa, deixando-o na extremidade inferior da Tabela 12. 

 

6.1.5  Área temática Saúde 

 

A quinta posição é ocupada pela área temática Saúde. Conforme Tabela 13, os 

Projetos, mais uma vez, são maioria, 44 no total. Observando os dados, tem-se que estes 

representam 67,69% das ações que trabalham a referida área temática. Nota-se ainda que 

representam 10,48% de todas as ações do tipo Projeto e 4,37% de todas as 1.008 ações 

desenvolvidos pelo Instituto. 

Os cursos da área Saúde são 4. Isso significa 6,15% das ações que trabalham essa 

área temática e 2,03% de todos os Cursos de extensão do IFCE. Na esfera mais ampla, o 

número traduz 0,40% de toda a Extensão do Instituto. 

Já os Eventos aparecem em segundo lugar em quantidade de ações dentro da área 

Saúde. São 14 no total, o que significa 21,54% das ações que exploram essa referida área 

temática. Também representa 4,15% de todos os Eventos desenvolvidos pela Instituição. 

Ampliando o olhar, nota-se que os eventos ligados à Saúde respondem por 1,39% da Extensão 

do Instituto. 

E por último temos os 3 Programas de Extensão ligados à Saúde. Esse 

quantitativo é responsável por 4,62% das ações que trabalham a referida área. Corresponde 

ainda a 5,56% de todos os Programas do IFCE. De modo geral, o número representa 0,30% 

das 1.008 ações de Extensão da Instituição. 
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Tabela 13 – Ações de Extensão ligadas à área Saúde 
Tipo Frequência Representação 

no total de 
ações da área  

Saúde (%) 

Representação 
no total de 
ações por  
tipo (%) 

Representação 
no total de ações 

do IFCE (%) 

Cursos 4 6,15 2,03 0,40 

Eventos 14 21,54 4,15 1,39 

Programas 3 4,62 5,56 0,30 

Projetos 44 1,39 0,30 4,37 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na área temática Saúde os extremos são Projetos e Programas, como na maioria 

das outras áreas. As causas para tais cenários também são similares. Os Projetos da área 

Saúde são impulsionados por ações que trabalham qualidade de vida e saúde sexual. Já os 3 

Programas trabalham Musculação, Judô e outras atividades também relacionadas à qualidade 

de vida. 

Um fato que merece destaque aqui é a confusão quanto à classificação das ações 

como pertencente prioritariamente à área Saúde ou à área Desporto. Revisando os dados 

fornecidos pela Pró-reitoria de Extensão, nota-se que ações classificadas na área Saúde 

poderiam pertencer na verdade à área Desporto. O Programa que trabalha o Judô é um 

exemplo dessa ambiguidade. Assim, é perceptível que a definição e os critérios que definem a 

forma de como classificar a ação em uma área carecem de mais precisão ou explanação. 

Em relação a preferência por Projetos e a rejeição por Programas encontra-se a 

resposta nos mesmos argumentos das demais áreas que apresentam o mesmo cenário: 

familiaridade com o termo do primeiro e complexidade do segundo. 

 

6.1.6 Área temática Trabalho 

 

A área temática Trabalho aparece em sexto lugar. Aqui tem-se uma peculiaridade: 

o tipo de ação com maior destaque não é Projeto e sim Curso. De acordo com a Tabela 14, são 

26 Cursos que correspondem a 41,94% de todas as ações desta área. Esse número também 

representa 7,72% de todas as ações do tipo Curso desenvolvidas pela Instituição. Ampliando 

o olhar, nota-se que os cursos da área temática Trabalho representam 2,58% da Extensão do 

IFCE. 



90 
 
Dentro dessa área temática a segunda maior incidência fica com a ação do tipo 

Projeto, 24 no total. Isso significa 38,71% de todas as ações ligadas à área Trabalho. Significa 

também 5,71% de todos os projetos desenvolvidos pelo Instituto. No âmbito mais geral, 

constata-se que os 24 projetos de Extensão ligados à área em questão correspondem a 2,38% 

de toda a Extensão do IFCE. 

Olhando agora para os Cursos, terceiro tipo de ação que mais aparece dentro da 

área temática Trabalho, tem-se a frequência de 10. Esse número representa 16,13% de todas 

as ações dentro dessa área e 5,08% de todas as ações do tipo Curso dentro do IFCE. Em um 

cenário mais amplo, tal número representa 0,99% de toda a Extensão do Instituto. 

E, por fim, os 2 Programas dessa área temática corresponde a 3,23% de todas as 

ações ligadas ao tema Trabalho e 3,27% de todas as ações do tipo Programa dentro do 

Instituto. Em um cenário mais geral, isso significa apenas 0,20% da Extensão do IFCE. 

 

Tabela 14 – Ações de Extensão ligadas à área Trabalho 
Tipo Frequência Representação 

no total de 
ações da área  
Trabalho (%) 

Representação 
no total de 
ações por  
tipo (%) 

Representação 
no total de ações 

do IFCE (%) 

Cursos 10 16,13 5,08 0,99 

Eventos 26 41,94 7,72 2,58 

Programas 2 3,23 3,70 0,20 

Projetos 24 38,71 5,71 2,38 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observando a área temática Trabalho (Tabela 14) é possível perceber uma 

diferença entre as demais áreas: a maior parte das ações de extensão é classificada como 

Evento e não como Projeto. Os Eventos dessa área são diversificados, indo de palestras sobre 

empreendedorismo e feiras de negócios a Fóruns e Encontros de cursos como Turismo e 

Hotelaria. A preferência por esse tipo de ação na área Trabalho reside na grande gama de 

possibilidades de atividades que podem ser caracterizadas como Evento, tais como 

congressos, seminários, simpósios, jornadas, ciclos de debates, semanas, dentre outros. Como 

a área Trabalho deve se centrar em abordar tópicos como reforma agrária e trabalho rural, 

inclusão social, organizações populares, cooperativas populares e questão agrária, por 

exemplo, acaba por ser mais adequado trabalhar esses tópicos por meio de palestras, 

seminários, debates etc. 
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Na extremidade inferior da Tabela 14, encontram-se as ações do tipo Programas. 

São apenas 2: Time Enactus IFCE Juazeiro do Norte e Célula de Empreendedorismo-

Incubadora do Campus Aracati (ICA). A pouca frequência do tipo Programa se deve, assim 

como nas outras áreas, pela complexidade da ação, necessitando de ações integrantes e com 

prazo mais amplo para execução.  

 

6.1.7 Área temática Comunicação 

 

Em sétimo lugar em número de ações aparece a área Comunicação. Aqui também 

é possível perceber uma diferença: a maior quantidade de ação dessa área é registrada sob o 

tipo Curso e não Projeto. O primeiro tipo soma 17 enquanto que o segundo totaliza 11. Os 

Cursos representam 44,74% de todas as ações ligados à Comunicação. Correspondem também 

a 8,63% de todos os Cursos do Instituto. A Tabela 15 mostra ainda que, no olhar geral, esse 

quantitativo é igual a 1,69% da Extensão do IFCE. 

Já os Projetos são 11. Esse quantitativo representa 28,95% das ações ligadas ao 

tema Comunicação e 2,62% de todos os Projetos do IFCE. No cenário geral, os 11 Projetos 

representam 1,09% da Extensão do Instituto. 

Analisando os 9 Eventos cadastrados, nota-se que eles correspondem a 23,68% 

das ações que trabalham a área Comunicação. Representam ainda 2,67% de todos os Eventos 

do Instituto e 0,89% de todas as suas ações extencionistas. 

Observando os Programas de Extensão, nota-se a frequência mais crítica de todo o 

Instituto. A área temática Comunicação conta apenas com um único Programa. Ele é 

responsável por 2,63% das ações ligadas a referida área temática. Também representa 1,85% 

de todos os programas do IFCE. Olhando de forma global, esse Programa é pouco expressivo, 

representando apenas 0,10% do total de ações de extensão do Instituto. 

 

Tabela 15 – Ações de Extensão ligadas à área Comunicação 
Tipo Frequência Representação 

no total de ações 
da área  

Comunicação 
(%) 

Representação 
no total de 
ações por  
tipo (%) 

Representação 
no total de 

ações do 
 IFCE (%) 

Cursos 17 44,74 8,63 1,69 
Eventos 9 23,68 2,67 0,89 
Programas 1 2,67 3,70 0,10 
Projetos 11 28,95 2,62 1,09 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conforme visto na Tabela 15, a área Comunicação é mais contemplada por 

Cursos do que por Projetos, quebrando também a tendência da maioria das demais áreas 

temáticas. A explicação se dá pela especificidade das ações da área Comunicação, que são, 

em sua maioria, Cursos de extensão em línguas estrangeiras e em LIBRAS.  

O único Programa da área Comunicação, intitulado Memórias compartilhadas: 

exibição do documentário “histórias e estórias de Acaraú”, pertence ao Campus de Acaraú. A 

pouca frequência do tipo Programa também pode ser explicada pela complexidade da ação, 

necessitando de ações integrantes e médio ou longo prazo de duração, seguindo a tendência 

das demais áreas de atuação. 

 

6.1.8  Área temática Direitos Humanos e Justiça 

 

Na penúltima colocação em número de ações está a área temática Direitos 

Humanos e Justiça. São 34 ações assim divididas: 2 Cursos, 17 Eventos, 2 Programas e 13 

Projetos. Começaremos descrevendo o tipo com maior frequência: Eventos. 

Os Eventos são responsáveis pela metade, 50%, das ações ligadas à referida área 

temática. Representam ainda 5,04% de todos os eventos da instituição. Os eventos da área 

Direitos Humanos e Justiça representam 1,69% de toda a Extensão do Instituto Federal do 

Ceará. 

Os Projetos vêm em segundo lugar em número de ações dessa área. Os 13 

Projetos representam 38,24% das ações da área Direitos Humanos e Justiça. Olhando para o 

tipo de ação, esse número corresponde a 3,10% dos Projetos desenvolvidos pela instituição. 

De forma geral, os 13 projetos representam 1,29% da Extensão do IFCE. 

Cursos e Eventos aparecem na mesma proporção na área temática em questão. Os 

Cursos são 2. Isso significa 5,88% de todas as ações ligadas à área Direitos Humanos e 

Justiça. Significa também 1,02% de todos os cursos de Extensão do IFCE. Corresponde ainda 

0,20% de toda a Extensão do Instituto. 

Já os Eventos, 2, também representam 5,88% de todas as ações ligadas a área em 

questão. Nota-se que eles representam 3,70% de todos os eventos de Extensão da instituição. 

Sua parcela de contribuição à Extensão do IFCE se resume a 0,20%. 
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Tabela 16 – Ações de Extensão ligadas à área Direitos Humanos e Justiça 
Tipo Frequência Representação 

no total de 
ações da área  

Direitos 
Humanos e 
Justiça (%) 

Representaçã
o no total de 

ações por  
tipo (%) 

Representação 
no total de ações 

do 
 IFCE (%) 

Cursos 2 5,88 1,02 0,20 

Eventos 17 50,00 5,04 1,69 

Programas 2 5,88 3,70 0,20 

Projetos 13 38,24 3,10 1,29 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A área temática Direitos Humanos e Justiça tem a maioria das ações de extensão 

classificadas como Eventos. A temática em si já é propícia a esse tipo de ação, uma vez que 

palestras, debates, encontros, dentre outros eventos, ligados aos direitos da mulher e inclusão 

social, são trabalhados pelos campi do IFCE. Há nessas ações a forte presença de 

profissionais de outras instituições na condição de palestrantes e conferencistas, uma vez que 

o Instituto não oferta cursos técnicos ou superiores nas áreas de Ciências Jurídicas ou de 

Políticas Públicas ou mesmo em áreas correlatadas11, o que diminui bastante a chance da 

existência de ações de extensão com duração maior ou mesmo com mais frequência, sendo, 

assim, o tipo Evento o mais adequado para tratar a temática em questão. 

Já o tipo Programa é mais complexo, exigindo ações conjuntas e outras 

características que acabam por afastar o interesse dos extensionistas por esse tipo de ação. 

Ademais, conceber Programas na área Direitos Humanos e Justiça no IFCE pode apresentar 

grande complexidade, uma vez que Programas devem integrar outras ações da mesma área 

temática. O principal problema reside em o Instituto não ofertar cursos técnicos ou superiores 

ligados diretamente à essa temática, tendendo, portanto, ao baixo número de ações nessa área 

que possam agir de forma integrada, condição essencial para o desenvolvimento de 

Programas.  

 

 

                                                
11 Dentre os cursos superiores ofertados pelo IFCE, o que mais se aproxima é o bacharelado em Serviço Social, 
ofertado exclusivamente no Campus de Iguatu.  
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6.1.9  Área Temática Desporto 

 

Finalmente, analisando a área Desporto é possível perceber que ela é a menos 

contemplada pelas ações de Extensão do Instituto Federal do Ceará. Seus Projetos, tipo de 

ação com maior frequência nessa área, totalizam 18. Isso significa que 64,29% das ações de 

extensão ligadas ao Desporto são do tipo Projetos. Significa também que 4,29% de todos os 

Projetos realizados pelo IFCE estão ligados à essa área. De forma geral, esse dado representa 

1,79% de toda a Extensão do Instituto, conforme pode ser visto na Tabela 17. 

Por seu turno, as ações do tipo Evento somam apenas 5. Esse valor corresponde a 

17,86% das ações ligadas a esse tema. Corresponde também a 1,48% de todos os Eventos do 

IFCE. Olhando de forma mais geral, nota-se que esses 5 Eventos correspondem a 0,50% de 

todas as ações de Extensão do Instituto. 

Analisando os Programas, 3 no total, nota-se que eles respondem por 10,71% das 

ações cadastradas sob essa área temática e 5,56% de todos os Programas da Instituição 

cearense. Expandindo o olhar, constata-se que os 3 Programas representam apenas 0,30% das 

1.008 ações de Extensão cadastradas na pró-reitoria de Extensão do IFCE. 

Os Cursos, por sua vez, totalizam 2 ações. Isso traduz 7,14% das ações ligadas à 

área Desporto e 1,02% de todos os Cursos de Extensão ofertados pelo Instituto. Esses Cursos 

representam somente 0,20% de todas a Extensão do Instituto Federal do Ceará. 

 

Tabela 17 – Ações de Extensão ligadas à área Desporto 
Tipo Frequência Representação 

no total de 
ações da área  
Desporto (%) 

Representaçã
o no total de 

ações por  
tipo (%) 

Representação no 
total de ações do 

 IFCE (%) 

Cursos 2 7,14 1,02 0,20 

Eventos 5 17,86 1,48 0,50 

Programas 3 10,71 5,56 0,30 

Projetos 18 64,29 4,29 1,79 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A área Desporto, como outrora explicitado, é a menos contemplada pela Extensão 

do IFCE. Nessa área as extremidades são ocupadas por ações do tipo Projeto, em maior 

número, e por ações do tipo Curso, em menor número.  
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Os Projetos da área temática Desporto se concentram em trabalhar atividades 

esportivas, físicas e lazer, tais como: Segundo Tempo, do Campus de Maracanaú; Atividade 

física e lazer na melhor idade, do Campus de Limoeiro do Norte; Judô no Campus, da unidade 

de Fortaleza e IF bike do Campus de Aracati.  

Já as ações do tipo Curso são apenas duas: Regras de futebol de Campo e suas 

Atualizações e Natação para todos, dos campi de Maracanaú e Acaraú, respectivamente. O 

baixo número de cursos na área Desporto deve-se ao fato do IFCE ter poucos servidores com 

formação nessa área específica ou similar, bem como poucos cursos técnicos ou superiores na 

área do Desporto.  

Outro fator influenciador é a proximidade da área temática Desporto com a área 

temática Saúde, fazendo com que haja competição entre ambas por ações com objetivos 

similares. Esses fatores deixam a área com pouca expressividade dentro da Extensão do 

Instituto Federal do Ceará. 

 

6.2 Relação entre atuação na Extensão e Tempo de Funcionamento dos campi 

 

A Extensão do IFCE é resultado das ações desenvolvidas nos diversos campi. 

Para o estudo em questão foram analisadas as ações de Extensão cadastradas na Pró-reitoria 

de Extensão. Ao todo foram contemplados 29 campi, abrangendo todas as macrorregiões do 

estado do Ceará. Analisando os dados das ações por campi, tem-se a seguinte constatação: o 

campus que mais desenvolve ações de extensão é o campus de Limoeiro do Norte, conforme 

Tabela 18.  

Com 101 ações, a unidade de Limoeiro do Norte responde por 10,02% da 

Extensão do Instituto Federal do Ceará. Merece destaque também os seguintes campi: 

Canindé, com 83 ações ou 8,23%; Aracati, com 81 ações ou 8,04%; Sobral, com 74 ações 

correspondendo a 7,34% e Fortaleza, com 71 ações ou 7,04%.  

Na outra extremidade, ocupando as últimas colocações, aparecem os campi de 

Paracuru e Horizonte, ambos com 3 ações ou 0,30% cada e a unidade de Jaguaruana, com 2 

ações ou 0,20%. 

 

 

 

 

 



96 
 

Tabela 18 – Ano de autorização de funcionamento e quantidade ação de Extensão por campi 
Ano de autorização 
de funcionamento 

Campus 
Quantidade de 

ações 
(%) 

1909 Fortaleza 71 7,04 
1947 Crato 24 2,38 
1955 Iguatu 42 4,17 
1995 Cedro 47 4,66 
1995 Juazeiro do Norte 37 3,67 
2006 Maracanaú 28 2,78 
2008 Limoeiro do Norte 101 10,02 
2008 Quixadá 47 4,66 
2008 Sobral 74 7,43 
2010 Acaraú 45 4,46 
2010 Canindé 83 8,23 
2010 Crateús 17 1,69 
2013 Aracati 81 8,04 
2013 Baturité 31 3,08 
2013 Camocim 43 4,27 
2013 Caucaia 17 1,69 
2013 Jaguaribe 22 2,18 
2013 Morada Nova 14 1,39 
2013 Tabuleiro do Norte 29 2,88 
2013 Tauá 23 2,28 
2013 Tianguá 35 3,47 
2013 Ubajara 24 2,38 
2013 Umirim 41 4,07 
2014 Guaramiranga 7 0,69 
2014 Jaguaruana 2 0,20 
2016 Boa Viagem 7 0,69 
2016 Horizonte 3 0,30 
2016 Itapipoca 10 0,99 
2016 Paracuru 3 0,30 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Uma variável importante, que ajuda a desenhar o panorama da Extensão no IFCE 

é tomar os campi pelo seu tempo de funcionamento. O campus mais antigo é o de Fortaleza, 

que nasceu como Escola de Aprendizes e Artífices em 1909, enquanto que os mais novos são 

os campi de Boa Viagem, Horizonte, Itapipoca e Paracuru, os quais iniciaram suas atividades 

em 2016.  Entretanto, o campus de Fortaleza, mesmo sendo a unidade mais antiga, não é a que 

mais oferta ações de extensão. O campus que se destaca em número de ações é o de Limoeiro 

do Norte que iniciou suas atividades em 2008, completando, portanto, 10 anos de atuação em 

2017. Outro exemplo é o campus de Canindé que, com 7 anos de funcionamento, soma 83 

ações, superando campi mais velhos como Crato, que com 70 anos acumula apenas 24 ações 
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de extensão, e Iguatu, que, com 62 anos de existência, cadastrou somente 42 ações, conforme 

observa-se na Tabela 18. 

Observando a outra margem da Tabela 18, percebe-se a existência de campi que 

iniciaram suas atividades em 2016, mas que já contam com mais ações que outros campi mais 

antigos. É o caso do campus de Itapipoca, que com apenas um ano de existência já ofertou 

mais ações que os campi de Guaramiranga e de Jaguaruana, ambos com 3 anos de 

funcionamento. 

Usando o coeficiente de correlação para analisar as variáveis tempo de 

funcionamento da unidade e número de ações de extensão por ela desenvolvidas, percebe-se 

(Tabela 19) que há correlação entre idade do campus e o número de ações de extensão no tipo 

“Programa” (valor-p = 0,0025), não se observando esta associação para os demais tipos de 

ação nem para o conjunto de ações (Todas as ações de extensão). Este resultado sinaliza que o 

tipo Programa pode estar ligado, ou requerendo, a mais maturidade do campus, enquanto que 

os demais tipos de ação podem estar sendo impulsionados em todos os campi como um todo.  

 

Tabela 19 – Correlação entre número de ações e idade do Campus  
 Idade do campus 

Coeficiente de correlação de Pearson 
valor-p 

Curso 0,2402 
(0,2095) 

Evento 0,0421 
(0,8284) 

Programa 0,5398 
(0,0025) 

Projeto 0,2919 
(0,1244) 

Todas as ações de extensão 0,2699 
(0,1568) 

Nota: Em cada célula da tabela, o primeiro valor corresponde ao coeficiente de correlação de Pearson e o 
valor abaixo, entre parênteses, é o valor de probabilidade (valor-p)  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim, vê-se que a idade das unidades do IFCE não influencia na oferta de mais 

ou menos cursos de extensão à comunidade, realização de eventos, ou desenvolvimento de 

projetos. 
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6.3 Relação entre alunos dos cursos regulares e ações de extensão 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará oferta cursos 

regulares nas modalidades técnico, superior de tecnologia, licenciatura, bacharelado, 

especialização e mestrado. Uma forma de investigar se as ações de extensão estão ligadas com 

as ações de ensino é avaliar a correlação entre a quantidade de alunos regulares e o número de 

ações de extensão (Tabela 20). 

As variáveis que serão analisadas são: tipo de ação de extensão e número de 

alunos regulares matriculados no semestre 2017.1, nos níveis técnico, graduação e pós-

graduação. Não será levada em consideração a modalidade dos cursos regulares. Assim sendo, 

a quantidade de alunos dos cursos técnicos é composta por todas as modalidades ofertadas 

nesse nível, a saber: integrado, concomitante e subsequente. Do mesmo modo, a quantidade 

de alunos matriculados nos cursos superiores é a soma das diversas modalidades desse nível, 

a saber: graduação tecnológica, licenciatura e bacharelado. Seguindo o mesmo processo, os 

cursos das modalidades especialização e mestrado formam a quantidade de alunos 

matriculados em nível de pós-graduação. 

Como esperado, observa-se que o total de alunos está, de fato, correlacionado com 

o Todas as ações de extensão (valor-p = 0,0063). Esta é a verificação também individualizada 

entre os tipos de ação de extensão e quantidade de alunos. 

 

Tabela 20 – Correlação entre ações de extensão e número de alunos de cursos regulares 
 Alunos de 

cursos técnicos 
Alunos de cursos 
de nível superior 

Alunos de cursos 
de pós-graduação 

Total de 
alunos 

Curso 0,3674 
(0,0499) 

0,3340 
(0,0766) 

0,2798 
(0,1415) 

0,3568  
(0,0574) 

Evento 0,3562 
(0,0579) 

0,2322 
(0,2256) 

0,3016 
(0,1119) 

0,2915 
(0,1249) 

Programa 0,7421 
(0,0000) 

0,7940 
(0,0000) 

0,7678 
(0,0000) 

0,7971 
(0,0000) 

Projeto 0,3623 
(0,0534) 

0,4083 
(0,0279) 

0,2832 
(0,1366) 

0,3995 
(0,0318) 

Todas as 
ações de 
extensão 

0,5039 
(0,0053) 

0,4658 
(0,0109) 

0,4234 
(0,0221) 

0,4949 
(0,0063) 

Nota: Em cada célula da tabela, o primeiro valor corresponde ao coeficiente de correlação de Pearson e o valor 
abaixo, entre parênteses, é o valor de probabilidade (valor-p)  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O número de alunos de nível técnico apresenta correlação positiva com todos os 

tipos de ação de extensão. Tal resultado mostra que o aluno de nível técnico gera demanda de 

ações de Extensão do IFCE. 

O número de alunos de nível superior também apresenta uma correlação positiva 

com todos os tipos de ação de extensão, exceto o tipo Evento. Alunos de níveis mais altos 

(superior e pós-graduação) demonstram mais interesse por outras ações de extensão, uma vez 

que Eventos são, em sua maioria, rápidos e destinados ao público externo. Assim, alunos dos 

cursos superiores buscam atividades mais consistentes, priorizando Cursos, Programas e 

Projetos de Extensão. 

Por sua vez, o número de alunos de cursos de pós-graduação não são 

demandadores de ações de extensão. A correlação é significante somente a quantidade de 

ações do tipo Programa. Um fator preponderante pode explicar esta situação. Cursos de pós-

graduação são, por natureza, ligados à Pesquisa e pouco atuantes na Extensão. Nas poucas 

vezes que agem na Extensão, os alunos de pós-graduação buscam atrelar suas ações de 

pesquisa a ações de extensão. Essa junção acaba por formar programas de Extensão que 

associam a trabalhos mais duradouros e com mais profundidade de ação acadêmica com 

proximidade à pesquisa. Os Programas funcionam como um conglomerado de ações menores, 

sendo o mais completo dentre os demais tipos, atraindo, assim, a atenção de alunos de todos 

os níveis, inclusive os mais altos.    

Sintetizando, os resultados indicam que, de fato, o mais elevado número de alunos 

nos campi leva à execução de mais ações de extensão. Neste contexto, o aluno de nível 

técnico é o maior impulsionador de ações de extensão contrariamente aos de pós-graduação 

que não estão sendo fortes pressionadores por este tipo de ação. As ações do tipo Programa 

são demandadas por todos os níveis de ensino enquanto os outros tipos sinalizam haver certa 

tendência de maior demanda por nível de ensino. Por outro lado, a ação do tipo Evento é a 

menos influenciada pelo número de alunos. 

 

6.4 Relação entre as Ações de Extensão do Campus e recursos humanos 

 

Para que as ações de extensão aconteçam é necessária a figura de um coordenador 

da ação. Tal função deve ser assumida por um servidor do IFCE, podendo ser da categoria 

técnico-administrativa ou da categoria docente. Assim, o presente estudo também buscou 

investigar se a força de trabalho das unidades interfere na quantidade de ações de extensão 

desenvolvidas (Tabela 21). 
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Confirmando as expectativas, observa-se que o total de servidores está, de fato, 

correlacionado com o Todas as ações de extensão (valor-p = 0,0112). Esta é a verificação 

também individualizada entre os tipos de ação de extensão e os recursos humanos do Instituto 

Federal do Ceará. 

 

Tabela 21 – Correlação entre ações de extensão e recursos humanos 
 Número de técnicos-

administrativos 
Número de 

docentes 
Total de 

servidores 
Curso 0,2798 

(0,1416) 
0,3691  

(0,0488) 
0,3448  

(0,0670) 
Evento 0,1509 

(0,4346) 
0,2468  

(0,1969) 
0,2147  

(0,2633) 
Programa 0,5106  

(0,0047) 
0,7982  

(0,0000) 
0,7044 

(0,0000) 
Projeto 0,0047  

(0,0492) 
0,4568  

(0,0127) 
0,4365  

(0,0179) 
Todas as ações de 
extensão 

0,3661 
(0,0508) 

0,5045 
(0,0053) 

0,4642 
(0,0112) 

Nota: Em cada célula da tabela, o primeiro valor corresponde ao coeficiente de correlação de Pearson e o valor 
abaixo, entre parênteses, é o valor de probabilidade (valor-p)  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O número de servidores técnicos-administrativos apresenta correlação positiva 

com os tipos de Programa e Projeto, mas não com ações dos tipos Curso e Eventos. Isso 

acontece porque Cursos e Eventos são ações de caráter mais imediatista e de rápida execução, 

não demandando muita atuação e atenção por parte dos servidores técnicos-administrativos. 

No que diz respeito especificamente ao tipo Curso, por demandar conhecimentos didáticos 

tanto para elaboração quanto para a ministração, não é comum servidores técnicos-

administrativos coordenarem ações de extensão dessa natureza.  

Por sua vez, o número de servidores docentes apresenta uma correlação positiva 

com todos os tipos de ação de extensão, exceto o tipo Evento. Esse cenário é similar ao 

cenário mostrado na Tabela 20, quando o número de alunos de nível superior é fator 

influenciador de todos os tipos de ação, exceto o tipo Evento. Se os docentes não se 

relacionam com os Eventos, naturalmente os alunos também não o farão. A explicação para 

tal comportamento por parte dos servidores docentes é a preferência por ações mais 

completas, mais duradouras. Os Eventos são ações relativamente rápidas e que não computam 

muitas horas na carga horária docente, se comparados a Projetos e Programas, por exemplo.  
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Sintetizando, os resultados indicam que, de fato, o mais elevado número de 

servidores nos campi leva à execução de mais ações de extensão. Neste contexto, o servidor 

docente é o maior impulsionador de ações de extensão no IFCE. Somente a ação do tipo 

Evento é a menos influenciada pelo número de docentes e pelo número de funcionários 

técnicos-administrativos.  

 

6.5  Relação entre área temática da ação e macrorregião do estado 

 

O principal objetivo da expansão da Rede Federal é levar Ensino, Pesquisa e 

Extensão com o intuito de desenvolver diversas regiões do país, prioritariamente aquelas 

ainda não atendidas por universidades federais ou outras instituições tecnológicas públicas. 

No Ceará, a Rede Federal de Educação Cientifica e Tecnológica é representada pelo IFCE e 

está presente nas 14 macrorregiões administrativas do estado. A Tabela 22 mostra como se dá 

a distribuição das ações de extensão por área temáticas nas diversas macrorregiões do Ceará. 

 

Tabela 22 – Distribuição de área temática da ação por macrorregião cearense 
Macror 
Região 

Com
unica

ção  
(%) 

Cultu
ra  

(%) 

Des 
porto  

(%) 

Direitos 
Humano

s (%) 

Educ
ação  
(%) 

Meio 
Ambien 

te (%) 

Saú 
de 

(%) 

Tec. e 
Produção 

(%) 

Traba 
lho 

(%) 

Total 
(%) 

Cariri 0 0 3,28 4,29 49,18 11,48 9,84 19,67 1,64 100 
Centro-
sul 

10,11 6,74 1,12 7,87 33,71 6,74 14,61 10,11 8,99 100 

Grande 
Fortaleza 

0,84 19,33 5,88 0 40,34 15,13 5,04 10,08 3,36 100 

Lit. Leste 3,61 6,02 2,41 4,82 43,37 4,82 6,02 25,30 3,61 100 
Lit. Norte 5,68 6,82 2,27 4,55 48,86 5,68 6,82 5,68 13,64 100 
Lit. Oeste 1,85 12,96 0 0 53,70 12,96 0 14,81 3,70 100 
Maciço de 
Baturité 

13,16 10,53 2,63 13,16 31,58 2,63 2,63 10,53 13,16 100 

Serra da 
Ibiapaba 

5,08 15,25 0 5,08 32,20 8,47 6,78 20,34 6,78 100 

Sertão 
Central 

4,26 38,30 2,13 0 27,66 14,89 4,26 4,26 4,26 100 

Sertão de 
Canindé 

3,33 11,11 5,56 0 48,89 0 10,00 15,56 5,56 100 

Sertão de 
Sobral 

0 8,11 1,35 5,41 43,24 14,86 2,70 20,27 4,05 100 

Sertão 
dos 
Crateús 

11,76 17,65 0 0 41,18 0 0 29,41 0 100 

Sertão 
dos 
Inhamuns 

4,35 8,70 4,35 0 26,09 4,35 0 34,78 17,39 100 

Vale do 
Jaguaribe 

1,81 6,02 3,01 2,41 37,35 8,43 6,63 28,92 5,42 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observando a Tabela 22 alguns detalhes chamam a atenção. As análises que 

seguem focam na área menos contemplada e na área mais contemplada por cada 

macrorregião. 

A macrorregião do Cariri, atendida pelos campi de Crato e Juazeiro, não oferta 

ações nas áreas comunicação e cultura. Tal dado demonstra um descompasso entre a extensão 

ofertada pelos campi dessa macrorregião com a realidade local, uma vez que a região do 

Cariri é atuante tanto em comunicação quanto em cultura. Crato e Juazeiro abrigam 

equipamentos, festivais e até mesmo cursos superiores, ofertados pela Universidade Regional 

do Cariri (URCA) e Universidade Federal do Cariri (UFCA), nas áreas mencionadas. Na área 

comunicação, a região abriga complexos de canais de comunicação como retransmissoras e 

transmissoras de TV. Já na área de cultura, há o Geopark Araripe, a Mostra SESC Cariri de 

Cultura, o Festival Expocrato, dentre outros.  

A maior concentração de ações de extensão macrorregião Cariri se dá sob a área 

temática educação. São 30 ações que correspondem a quase metade (49,18%) da extensão 

desenvolvida pelo IFCE na referida macrorregião. Porém, consultando o título das ações 

fornecidos pela PROEXT do IFCE, percebe-se que parte das ações que estão classificadas 

como pertencentes à temática Educação, seria melhor classificada em outras áreas como 

Desporto e até mesmo Cultura. Como exemplo tem-se o Evento Festival de Atletismo 

promovido pelo Campus de Juazeiro do Norte e o Projeto Literatura, cinema e função social 

promovido pelo Campus de Crato, ambos classificados prioritariamente como ação da área 

Educação, mas que poderiam atuar no Desporto e na Cultura, respectivamente. Assim, 

conclui-se que em determinados casos, a escolha de uma área prioritária se dá por convenção, 

podendo não refletir a real área temática de atuação da ação.  

Conclui-se, então, que a macrorregião Cariri apresenta vocação para ações de 

extensão da área temática Educação.  

Analisando a macrorregião Centro-sul, composta pelos campi Cedro e Iguatu, 

constata-se que área temática com menor representatividade é a área Desporto, enquanto que 

a área Educação é que concentra o maior número de ações. Analisando a única ação 

classificada como Desporto nos dados fornecidos pelo IFCE, percebe-se que há um possível 

erro no título do projeto ofertado pelo Campus de Cedro. A ação, intitulada Reciclagem sobre 

a Norma Regulamentadora em segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR-10) 

básico, não condiz com a apresentação e com os objetivos da ação da extensão. Pela 

apresentação, infere-se que o título correto do Projeto é IF Suave, uma ação de cunho 

educacional que busca inserir a prática da arte marcial, em especial, o jiu jitsu, como pratica 
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de atividade física na comunidade cedrense. De todo modo, a baixa oferta de ações na área 

Desporto está ligada ao fato de ser uma área nova, ainda não bem compreendida ou sem muito 

apelo por parte dos extensionistas do Instituto Federal do Ceará. Somado a isso, a ausência de 

cursos regulares – técnicos, superiores e de pós-graduação –  ligados ao Desporto ou áreas 

próximas ofertados pelos campi dessa macrorregião explica a baixa atuação da Extensão do 

IFCE na área Desporto na macrorregião Centro-Sul. 

Já a maior porcentagem de ações ofertadas na macrorregião Centro-sul é da área 

temática Educação. As 30 ações da referida área temática representam mais de um terço 

(33,71%) de todas as ações de extensão desenvolvidas pelo IFCE no Centro-sul cearense. 

Esse número é resultado de várias ações que trabalham cursos básicos de idiomas e LIBRAS, 

segundo dados fornecidos pela PROEXT do Instituto Federal do Ceará. 

Conclui-se, assim, que a macrorregião Centro-sul apresenta vocação para ações de 

extensão da área Educação.  

A terceira macrorregião que aparece por ordem alfabética na Tabela 22 é a Grande 

Fortaleza. Composta pelas unidades de Caucaia, Fortaleza, Horizonte e Maracanaú, a 

macrorregião é a que concentra mais campi, contudo, contrariando as expectativas, não é a 

que oferta mais ações de extensão. Com o total de 119 ações, a referida macrorregião não 

oferta extensão na área temática Direitos Humanos e Justiça, tendo seu foco voltado para a 

área temática Educação, conforme dados do próprio IFCE através de sua Pró-reitoria de 

Extensão.  

A ausência de ações na área Direitos Humanos e Justiça evidencia grande 

descompasso da Extensão do Instituto Federal do Ceará com a realidade da macrorregião 

estudada. Na região da Grande Fortaleza, a violência é expressiva, segundo a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado do Ceará. Dessa forma, o IFCE enquanto instituição atuante na 

região citada deveria oferecer ações de extensão com vistas a trabalhar essa temática, que é 

ligada aos Direitos Humanos e Justiça. A ausência de cursos regulares na referida área, 

possivelmente explica essa não atuação do Instituto. Contudo, o fato de não haver ações 

ligadas à temática Direitos Humanos e Justiça chama atenção, mas não pode ser explicada de 

forma satisfatória apenas com os dados fornecidos pela PROEXT do IFCE. Seriam 

necessários outros métodos de análise, até mesmo com uso de diferentes instrumentos de 

coleta de dado, tais como entrevistas, por exemplo, para que uma conclusão satisfatória seja 

conhecida.   

A área Educação é a que concentra mais ações de extensão na macrorregião 

Grande Fortaleza. São 48 ações que correspondem a 40,34% da Extensão da referida 
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macrorregião. Os 6 (seis) cursos de licenciaturas ofertados são os principais responsáveis pelo 

número de ação de extensão na área Educação. 

Assim, a vocação da extensão na Grande Fortaleza, a exemplo das macrorregiões 

analisadas até aqui, recai sobre a temática Educação.  

O Litoral Leste, por sua vez, pouco aborda a área temática Desporto. Essa região é 

composta pelos campi de Aracati e Jaguaruana. Sua vocação, assim como as demais 

macrorregiões já observadas até aqui, é a área temática Educação. 

A área Desporto acumula 2 (duas) ações, ambas da unidade de Aracati, 

correspondendo a 2,27% das ações de extensão da macrorregião Litoral Leste. Os Projetos, 

iniciados em 2015, são intituladas Esporte Participação: caminhos para o lazer e a cidadania e 

IF Bike. A macrorregião em questão não oferta cursos regulares na área Desporto ou afins, e 

por isso, ações de extensão nessa área temática não são frequentes.  

Quando se observa a área Educação, nota-se que as 36 ações sob essa temática 

representam 43,37% de toda a extensão da macrorregião Litoral Leste. Tais ações versam 

prioritariamente sobre cursos preparatórios e de nivelamento para disciplinas de cursos 

regulares ofertados pelos campi da macrorregião e seleções como ENEM e concurso públicos. 

Assim, com apenas um curso de licenciatura, as ações de extensão ofertadas na macrorregião 

não estão ligadas diretamente a esse curso especifico, mas abrange também outros focos.  

A quinta macrorregião analisada é a Litoral Norte. Composta pelos campi de 

Acaraú e de Camocim, a macrorregião apresenta menor frequência entre ações da área 

Desporto e maior frequência na área Educação.  

O Desporto no Litoral Norte é trabalhado pelo IFCE no Curso Natação para todos 

e no Evento 1° Edição dos Jogos Internos. As ações, ambas do campus de Acaraú, não estão 

ligadas a cursos regulares na área, uma vez que o campus em questão não atua nela.  

Já a área Educação conta com 43 ações, correspondendo assim a quase metade 

(48,86%) da Extensão ofertada pelo IFCE na macrorregião Litoral Norte. A região conta com 

4 (quatro) cursos de licenciatura, o que ajuda a elevar o número de ações ligadas a Educação. 

Ações como cursos de conversação em língua estrangeira são frequentes na referida 

macrorregião. 

Assim, seguindo a tendência das demais áreas, a vocação da Extensão na região 

Litoral Norte é na área temática Educação.  

A sexta macrorregião apresentada na Tabela 22 é a Litoral Oeste/Vale do Curu. 

Itapipoca, Paracuru e Umirim são os campi que compõem essa macrorregião que não 
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apresenta nenhuma ação ligada às áreas temáticas Desporto, Direitos Humanos e Justiça e 

Saúde. A área com maior destaque é, mais uma vez, a Educação. 

A presença do IFCE no Litoral Oeste/Vale do Curu é basicamente na oferta de 

curso técnicos. Tais cursos regulares não guardam relações com as áreas do Desporto, 

Direitos Humanos e Justiça e Saúde. Esse distanciamento contribui para que tais áreas não 

sejam abordadas pela Extensão na referida macrorregião. 

A área Educação apresenta 29 ações, correspondendo mais da metade (53,70%) da 

Extensão na macrorregião. Apesar de contar com apenas 1 (um) curso regular de licenciatura, 

a região se destaca por ofertar ações de extensão como o Projeto Viva Leitura IFCE, o I 

Seminário de Educação e Contemporaneidades e o Projeto Enem IFCE 2016 - Campus 

Umirim. Contudo, entre as 29 ações cadastradas sob a temática Educação, algumas 

apresentam características mais próximas a outras áreas temáticas. Como exemplo tem-se os 

cursos Iniciação ao Documentário e Web Rádio, ambos sendo mais próximos à área temática 

Comunicação.  

Da macrorregião cearense Litoral Oeste/Vale do Curu, conclui-se que a vocação 

também é a área temática Educação. 

Os campi de Baturité e de Guaramiranga formam o Maciço de Baturité, a sétima 

macrorregião apresentada na Tabela 22. As menores frequências de ações de extensão nessa 

macrorregião pertencem às áreas Desporto, Meio Ambiente e Saúde, todos com apenas 1 

(uma) ação, enquanto que a maior frequência pertence à área temática Educação. 

Desporto e Saúde são áreas temáticas menos frequentes também em outras 

macrorregiões, porém a pouca atuação na área Meio Ambiente é motivo de preocupação, uma 

vez que o Maciço de Baturité é uma região serrana com vasta presença de flora e fauna, o que, 

consequentemente, demandaria ações voltadas ao Meio Ambiente, seja na preservação, na 

extração sustentável, no turismo ambiental, dentre outras possibilidades. Tal dado evidencia 

um desacerto entre a realidade local e a promoção de Extensão do IFCE na região. 

Já a área Educação conta com 12 ações, correspondendo a quase um terço 

(31,58%) da Extensão no Maciço. São exemplos de tais ações os cursos básicos de língua 

estrangeiras e os eventos ligados aos cursos superiores, como Semana da Gastronomia e 

Semana da Hotelaria. 

Assim, a vocação da macrorregião do Maciço de Baturité é a oferta de ações de 

extensão na área temática Educação. 
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A oitava macrorregião é a Serra da Ibiapaba, composta pelos campi de Ubajara e 

de Tianguá. A área Desporto não é contemplada, enquanto que a área Educação é a mais 

contemplada com 19 ações (32,20%). 

A ausência de cursos regulares ligados à área Desporto ou áreas próximas 

respondem a ausência de Extensão em tal área.  

A explicação para a predominância de ações da área Educação reside na oferta de 

cursos de iniciação a língua estrangeira e preparatório para seleção como o ENEM. Há 

também algumas ações que poderiam pertencer a outras áreas temáticas, a exemplo do Projeto 

Atividade física através da prática do futsal que poderia ser classificado como uma ação 

ligada a área Desporto. 

Dessa forma, a vocação regional recai sobre a área da Educação, tendência essa 

observada em outras macrorregiões até aqui mencionadas. 

A nona macrorregião é o Sertão Central. Essa macrorregião cearense é atendida 

apenas pelo campus de Quixadá, o qual teve autorização de funcionamento em 2008, fazendo, 

portanto, 10 anos em 2018. A unidade em questão não oferta ações de extensão na área 

temática Direitos Humanos e Justiça e concentra sua atuação na área Cultura. 

Apesar de não ofertar cursos regulares no eixo produção cultural, as 18 ações 

ligadas à área temática Cultura respondem por 38,80% da extensão ofertada pelo IFCE no 

Sertão Central cearense. São exemplos os projetos de extensão que trabalham linguagens 

artísticas como dança, teatro, além de ações que trabalham a linguagem audiovisual. Merecem 

destaques a participação de servidores da categoria técnico-administrativo nas ações de tais 

área temática. Acredita-se que a própria vocação da região, que inclusive já serviu de cenário 

e temática para grandes produções cinematográficas nacionais, impulsione a frequência de 

ações de extensão ofertadas na temática Cultura, mostrando assim que o Campus de Quixadá 

está atento à realidade local. 

Assim, diferentemente de todas as macrorregiões, o Sertão de Quixadá apresenta 

vocação para ações de extensão ligadas a área temática Cultura.  

A décima macrorregião cearense, Sertão de Canindé, conta com 2 (dois) campi: 

Canindé e Boa Viagem. A menor e maior frequência de ação de extensão são, 

respectivamente, aquelas ligadas às áreas temáticas Direitos Humanos e Justiça, Meio 

Ambiente e Educação. As duas primeiras não apresentam nenhuma ação enquanto que a 

última soma 44 ações (48,89%). 

Direitos Humanos e Justiça e Meio Ambiente não são áreas temáticas 

contempladas com a Extensão do IFCE no Sertão de Canindé. A ausência de cursos regulares 
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nas áreas contribui para o não interesse dos extensionistas em se trabalhar tais áreas. Situação 

diferente é constatada na área Educação. Os 3 (três) cursos de licenciaturas disponíveis na 

macrorregião contribuem para que essa área temática seja responsável por quase metade de 

toda a Extensão oferta pelo IFCE no Sertão de Canindé. 

Assim, a exemplo da maioria das macrorregiões do estado do Ceará, a 

macrorregião denominada Sertão de Canindé apresenta vocação para a área temática 

Educação.  

A décima primeira macrorregião constante na Tabela 22 é chamada de Sertão de 

Sobral. A exemplo da macrorregião Sertão Central, a Sertão de Sobral conta com apenas 1 

(uma) unidade do IFCE: o campus de Sobral. A unidade não oferta ações de extensão ligadas 

à área Comunicação, mas foca na área Educação. 

A não oferta de cursos regulares na área Comunicação ajuda a entender o não 

interesse por se trabalhar ações na referida área. Contudo, há um descompasso se observada a 

realidade local. Sobral é um município que, a exemplo de Juazeiro do Norte e Fortaleza, conta 

com sede de canal próprio de Tv. Vale ainda destacar que o Campus de Sobral é uma das 

poucas unidades do IFCE que conta com estúdio musical12, que já oferta ações ligadas à 

Cultura, mas que também poderia contemplar ações da área temática Comunicação. 

Por sua vez, a predominância da área temática Educação está ligada a ações que 

trabalham cursos de nivelamento em Física e Matemática, conhecimentos necessários aos 

cursos regulares ofertados pelo Campus como: Licenciatura em Física, Tecnologia em 

Mecatrônica Industrial, Tecnologia em Irrigação e Drenagem, dentre outros. Também são 

destaques os cursos básicos de LIBRAS e os eventos de encontros de ex-alunos. 

Assim, conclui-se que a vocação da macrorregião Sertão de Sobral é a área 

temática Educação.  

A décima segunda macrorregião cearense é a Sertão dos Crateús. Essa 

macrorregião também é assistida por apenas 1 (um) campus e apresenta a menor oferta de 

Extensão entre todas as macrorregiões do estado do Ceará. O campus de Crateús teve 

autorização de funcionamento em 2010, entretanto até julho de 2017 havia cadastrado na Pró-

reitoria de Extensão do IFCE apenas 23 ações. A diversidade das ações também é a menor 

entre todas a demais macrorregiões cearenses. Das nove áreas temáticas consideradas pela 

PROEXT do Instituto, o Campus atua em apenas 4 (quatro). Desporto, Direitos Humanos e 

                                                
12 A relação de espaços que compõem a infraestrutura do Campus de Sobral está disponível em 
https://ifce.edu.br/sobral/campus-sobral/o-campus 
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Justiça, Meio Ambiente, Saúde e Trabalho não são temáticas trabalhadas pela extensão da 

Unidade.  

Seguindo a tendência das demais macrorregião, o destaque fica com as ações da 

área temática Educação, mostrando ser essa a vocação da macrorregião Sertão dos Crateús. 

As ações ligadas à Educação representam 41,18% da Extensão do Campus e são 

diversificadas, contemplando desde Curso Básico de Língua Espanhola a Projeto de 

Introdução a Programação de Computadores.A décima terceira macrorregião também é 

atendida por apenas 1 (uma) unidade do IFCE. Trata-se do Campus de Tauá, responsável por 

atuar na macrorregião Sertão dos Inhamuns. O referido Campus não desenvolve ações ligadas 

às áreas Direitos Humanos e Justiça e Saúde. A maioria das ações de extensão do Campus 

está ligada à temática Tecnologia e Produção, de acordo com os dados da PROEXT.  

A macrorregião Sertão dos Inhamuns é a menos atendida por cursos regulares, 

conta com apenas 2 (dois) cursos técnicos, Técnico em redes de computadores e Técnico em 

agronegócio, e o curso superior de Tecnologia em telemática. Tais cursos são responsáveis 

por destacar as ações ligadas à área Tecnologia e Produção, se comparada com as demais 

áreas da extensão trabalhadas na Unidade. As 8 (oito) ações respondem por mais de um terço 

(34,78%) de toda a Extensão do Campus. Tais ações são classificadas como Eventos e 

Projetos. Elas versam sobre Segurança em Redes de Computadores, Difusão de tecnologias 

para a melhoria da qualidade de produtos de origem animal e sustentabilidade de pequenos 

produtores, Grupo de Estudos em Tecnologias para o Semiárido (GETESA), para citar alguns 

exemplos. A décima quarta macrorregião a aparecer na Tabela 22 é a Vale do Jaguaribe. Essa 

macrorregião é a que recebe mais ações de extensão desenvolvidas pelo Instituto Federal do 

Ceará, 166 no total. Composta pelos campi de Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Morada Nova e 

Tabuleiro do Norte, a macrorregião Vale do Jaguaribe tem sua menor oferta de Extensão 

relacionada à área Comunicação e maior oferta na área temática Educação. 

As 3 (três) ações de extensão que trabalham a área temática Comunicação 

representam 1,81% da Extensão do IFCE no Vale do Jaguaribe. Das 3 (três) ações, 1 (uma) 

delas, o Curso preparatório para ENEM, seria melhor classificada como uma ação pertencente 

à área Educação e não Comunicação como está cadastrada na PROEXT do Instituto. Assim, a 

não oferta de cursos regulares ligados a Comunicação, contribui para o pouco número de 

ações de Extensão ligados a temática. 

Já a temática Educação soma 62 ações, respondendo por mais de um terço 

(37,35%) da Extensão ofertada pelo IFCE à macrorregião Vale do Jaguaribe. É importante 

notar, entretanto, que tal número não encontra relação direta com os cursos de licenciaturas 
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ofertados pelos campi da região em questão. No Vale do Jaguaribe, o IFCE mantém apenas a 

Licenciatura em Educação Física. Contudo, as ações que abordam a área temática Educação 

são diversificadas e trabalham desde cursos preparatórios para exames como o ENEM e 

concursos públicos a cursos básicos de línguas estrangeiras e LIBRAS. 

Assim, a área Educação desponta como a área mais trabalhada e, portanto, a 

vocação da Extensão para a macrorregião Vale do Jaguaribe. 

Diante do exposto, conclui-se que a vocação pela oferta de ações de extensão na 

área da Educação é a principal característica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará.  

 

6.6 Relação entre tipo da ação e macrorregião do estado 

  

Para ajudar a desenhar o panorama da Extensão no IFCE, também é importante 

conhecer como as ações de extensão estão distribuídas por macrorregião. Dessa forma, pode-

se identificar a vocação das macrorregiões na oferta de Cursos, Eventos, Programas ou 

Projetos. A Tabela 23 mostra essa distribuição. 

 

Tabela 23 - Distribuição de tipo da ação por macrorregião cearense 
Macrorregião Curso (%) Evento (%) Programa (%) Projeto (%) Total (%) 
Cariri 16,39 16,39 13,11 54,10 100 

Centro-sul 28,09 32,25 4,49 34,83 100 

Grande Fortaleza 15,97 21,01 11,76 51,26 100 

Litoral Leste 16,87 48,19 2,41 32,53 100 

Litoral Norte 22,73 32,95 4,55 39,77 100 

Litoral Oeste 25,93 24,07 0 50,00 100 

Maciço de Baturité 21,05 42,11 2,63 34,21 100 

Serra da Ibiapaba 23,73 37,29 1,69 37,29 100 

Sertão Central 8,51 36,17 4,26 51,06 100 

Sertão de Canindé 14,44 11,11 5,56 68,89 100 

Sertão de Sobral 12,16 47,30 10,81 29,73 100 

Sertão dos Crateús 35,29 17,65 11,76 35,29 100 

Sertão dos Inhamuns 0 34,78 4,35 60,87 100 

Vale do Jaguaribe 24,70 48,19 1,20 25,90 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Começando pela macrorregião do Cariri, observa-se que o maior número de ações 

(54,10%) se concentra sob o tipo Projeto, sendo esse tipo de ação a vocação da referida 

macrorregião. 

Seguindo a tendência da macrorregião anterior, a Centro-sul também se destaca na 

oferta de projetos de extensão. Os projetos representam 43,83% da Extensão ofertada pelos 

campi que compõem essa macrorregião, mostrando ser esse tipo o preferido pelos 

extencionistas do Centro-sul do estado. 

Situação semelhante ocorre na macrorregião Grande Fortaleza. A segunda em 

número de ações de extensão, essa macrorregião oferta 61 Projetos de extensão aos habitantes 

da capital cearense e sua área de influência. Constata-se, assim, que os Projetos ocupam mais 

da metade (51,26%) do espaço que a Extensão do IFCE possui na macrorregião em análise, 

sendo essa sua vocação. 

O Litoral Leste cearense difere das macrorregiões antecessoras. Sua vocação é 

focada em ações do tipo Eventos. A representatividade dos Eventos na referida macrorregião 

chega a quase metade de toda a sua Extensão (48,19%). 

A macrorregião do Litoral Norte, por sua vez, concentra suas ações de extensão 

sob o tipo Projetos, 35, que corresponde a 39,77% das ações de extensões desenvolvidas na 

referida macrorregião.  

Igualmente, a macrorregião Litoral Leste/Vale do Curu oferta mais ações de 

extensão do tipo Projeto se comparado com os demais tipos. São 27 Projetos que 

correspondem a exatamente a metade (50%) da Extensão oferta por essa macrorregião 

composta por 3 (três) campi. 

Já a macrorregião Maciço de Baturité se aproxima da macrorregião Litoral 

Oeste/Vale do Curu quando concentra suas ações no tipo Eventos. São 16 Eventos que 

correspondem a 42,11% da Extensão ofertada pelo IFCE no Maciço. 

Situação peculiar é observada na macrorregião Serra da Ibiapaba. Os dados 

disponibilizados pela PROEXT do IFCE mostram que a macrorregião em questão tem 

vocação tanto para Eventos quanto para Projetos, ambos com 22 ações cada, ou 37,29%.  

A macrorregião denominada Sertão Central, por sua vez, oferta 51,06% de ações 

de extensão sob o tipo Projeto, sendo esse tipo de ação o predominante. O Campus de 

Quixadá, único representante da referida macrorregião cearense tem mais da metade de suas 

ações classificadas como sendo do tipo Projetos, colocando esse tipo como vocação da 

Extensão do IFCE para a macrorregião Sertão Central. 
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Continuando a análise, chega-se ao Sertão de Canindé. Tal macrorregião 

apresenta 62 ações do tipo Projetos, mostrando ser esse tipo a vocação dela, com 68,89% das 

ações ofertadas pelo IFCE no Sertão de Canindé classificadas como Projeto, conforme dados 

da PROEXT do Instituto. 

Em relação ao Campus de Sobral, único representante do IFCE na macrorregião 

Sertão de Sobral, os dados mostram que, a exemplo das macrorregiões Litoral Oeste/Vale do 

Curu e Maciço de Baturité, a predominância das ações de extensão em Sobral é classificada 

como sendo do tipo Eventos e não Projetos. A macrorregião cadastrou na PROEXT do IFCE 

35 Eventos, mostrando ser essa a vocação apresentada pela Extensão para o Sertão de Sobral. 

Cenário próximo ao da macrorregião Serra da Ibiapaba se repete na macrorregião 

Sertão dos Crateús. Aqui, 2 (dois) tipos de ação empatam em número de frequência e 

porcentagem. Os Cursos e Projetos apresentam 6 ações cada um (35,29%). Somando os 2 

(dois) tipos, chega-se a mais de 70% das ações de Extensão. Assim, o Sertão de Crateús 

mostra vocação para ações de Extensão dos tipos Cursos e Projetos. 

A macrorregião Sertão dos Inhamuns, por sua vez, reforça a tendência encontrada 

na maioria das macrorregiões cearenses, concentrando suas ações de extensão sob o tipo 

Projetos. São 14 ações correspondendo a 60,87% da Extensão ofertada pelo IFCE ao Sertão 

dos Inhamuns. 

Por fim, a macrorregião Vale do Jaguaribe apresenta 80 ações classificadas como 

Eventos cadastradas na Pró-reitoria de Extensão do IFCE. Assim, com quase metade 

(48,19%) das ações sendo Eventos, os campi que compõem a macrorregião Vale do Jaguaribe 

ditam que a vocação para tal região é ações do tipo Eventos.  

Diante do exposto, chega-se à conclusão de que a vocação geral do IFCE é ofertar 

ações de extensão do tipo Projetos, uma vez que em oito das quatorze macrorregiões 

cearenses são ofertadas mais ações desse tipo do que Cursos, Eventos ou Programas. São elas: 

Cariri, Centro-Sul, Grande Fortaleza, Litoral Norte, Litoral Oeste/Vale do Curu, Sertão 

Central, Sertão de Canindé e Sertão dos Inhamuns. Das 6 (seis) macrorregiões restantes, os 

Projetos dividem a primeira colocação com outro tipo de ação. São os casos da macrorregião 

Serra da Ibiapaba e da macrorregião Sertão dos Crateús. Somente em 4 (quatro) 

macrorregiões as ações do tipo Projetos não são destaques. São as macrorregiões Litoral 

Leste, Maciço de Baturité, Sertão de Sobral e Vale do Jaguaribe. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A revisão de literatura permite afirmar que o sistema de ensino superior brasileiro 

passou por constantes mudanças, sendo hoje caracterizado pelo modelo norte-americano. Em 

sua concepção, tal modelo funciona como um corpo composto por três partes intimamente 

interligadas: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Dentre os três elementos que compõem o 

ensino superior, a Extensão, tal qual é conhecida hoje, foi o elemento mais recente a ser 

incorporado na tríade universitária. Dessa forma, o Ensino e a Pesquisa gozam de mais 

estabilidade no que diz respeito a conceitos, atuação, dotação orçamentária, dentre outros 

fatores, que a Extensão. 

Felizmente, uma série de investidas ocorreu no país no sentido de determinar o 

espaço de atuação da Extensão e inseri-la de fato como elemento atuante e não apenas 

figurativo no sistema de ensino superior brasileiro. Nesse cenário, o Fórum de Pró-reitores de 

Extensão teve papel crucial, sendo condutor das discussões e fomentando o progresso 

experimentado pela Extensão nas últimas décadas.  

A Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica aparece como importante 

impulsionador da Extensão Universitária no Brasil. Dentro da Rede Federal, destacam-se os 

Institutos Federais, 38 instituições que atendem todos os estados do país. Ofertando Ensino, 

Pesquisa e Extensão, o IFCE representa a Rede Federal no Ceará. O Instituto Federal do 

Ceará está presente em todas as macrorregiões, sendo assim a maior instituição de ensino 

superior em número de campi do estado. 

O Instituto Federal do Ceará apresenta números consideráveis. Até o semestre 

2017.2, o Instituto Federal do Ceará ofertou 247 cursos entre técnicos, bacharelados, 

licenciaturas, especializações e mestrados. Os alunos de cursos de licenciatura são a maioria, 

6.015 matriculados. Grandioso também é o quadro de pessoal, que conta com 3.323 

servidores entre técnicos e docentes.  

No tocante à Extensão, até julho de 2017 a Pró-reitoria de Extensão do IFCE 

contabilizou 1008 ações de Extensão, que estão distribuídas entre Cursos, Eventos, Programas 

e Projetos. Dentre eles, o tipo Projeto tem destaque com 418 ações cadastradas, o que 

significa 41,47% de todas as ações de Extensão do Instituto Federal do Ceará. A grande 

percentagem de ações do tipo Projeto é creditada à familiaridade com o mesmo termo usado 

no elemento Pesquisa do tripé universitário. Assim, docentes, que são os servidores que mais 

coordenam ações de extensão no IFCE, tendem a nomear as ações pela similaridade entre os 
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termos Projeto de Extensão e Projeto de Pesquisa, uma vez que esses mesmos servidores 

também atuam no elemento Pesquisa da tríade universitária.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará é uma instituição 

centenária. Nasceu em 1909, como Escola de Aprendizes e Artífices, passando por várias 

identidades até se tornar o segundo Instituto Federal do país em número de campi. Os 

registros das ações de Extensão iniciaram, em 1982, quando o Campus de Fortaleza registrou 

sua primeira ação de Extensão. O ápice de registros, no entanto, ocorreu em 2016, quando 502 

ações foram cadastradas na PROEXT do IFCE. Os campi que nasceram no final da chamada 

segunda fase da expansão da Rede Federal, compreendida entre 2011 e 2014, e no início da 

terceira fase da expansão, iniciada em 2015, foram os responsáveis pelo recorde de registros 

no ano de 2016, representando 49,80% de toda a Extensão do IFCE. 

No IFCE, as ações de Extensão Universitária são divididas em 9 áreas temáticas. 

São elas: Comunicação, Cultura, Desporto, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 

Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho. A área temática "Educação" é a mais 

contemplada no IFCE, com 411 ações. O número representa 40,77% da Extensão do Instituto. 

Tal cenário ocorre pela ampliação de atuação dos Institutos Federais, antes focados quase que 

exclusivamente na área de Tecnologia. Com a passagem de Centros Federais para Institutos 

Federais, as instituições absorveram também a responsabilidade de atuar em cursos de 

Licenciatura. A área “Tecnologia e Produção”, por sua vez, ocupa hoje o segundo lugar em 

número de ações de Extensão no IFCE. 

Ainda analisando o tempo de funcionamento dos Campi, ficou evidente que 

somente o tipo Programa está ligado diretamente à idade do Campus, ou seja, quanto mais 

antiga for a unidade mais programas de extensão ela oferta.  

Dando prosseguimento ao design do panorama da Extensão no IFCE, constatou-se 

que o total de alunos de cursos regulares está correlacionado com todas as ações de extensão. 

A análise mostrou que quanto mais alunos no campus, mais ações de Extensão a unidade 

oferta.  

O mesmo ocorreu quando se observou a relação entre servidores e número de 

ações de Extensão. Quanto mais servidores na unidade, mais ações de Extensão ela 

desenvolve. 

A presente pesquisa também analisou a atuação do Instituto Federal do Ceará nas 

macrorregiões do estado. Das 14 macrorregiões administrativas que compõem o Ceará, o 

IFCE tem maior atuação em Extensão na região Vale do Jaguaribe. Composta pelos campi de 

Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Morada Nova e Tabuleiro do Norte, a macrorregião em questão 
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segue a tendência observada no IFCE e tem foco em ações ligadas à área Educação. Os dados 

mostraram que a área temática Educação lidera em número de ações em todas as 

macrorregiões. 

No cenário regional há diversos tipos de ação, constatando-se que a maioria das 

macrorregiões do Ceará oferta ações do tipo Projeto. Em 8 (oito) das 14 macrorregiões 

cearenses, os Projetos são maioria. Das 6 (seis) macrorregiões restantes, os Projetos dividem o 

primeiro lugar com outros tipos e somente em 4 (quatro) das macrorregiões as ações do tipo 

Projeto não estão no topo. Diante desta realidade, observa-se que Projeto na área temática 

Educação é ação típica de extensão no IFCE. 

A apresentação do panorama da extensão no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará contida nesta pesquisa pretende contribuir para que o IFCE 

verifique a importância desta dimensão de ação e que aprimore sua Extensão Universitária, 

seja melhor distribuindo as ações entre as diversas macrorregiões do estado equilibrando áreas 

temáticas com realidade local, seja equilibrando a distribuição entre os tipos de ações, seja 

fomentando ações de Extensão de acordo com demandas relevantes de regionais ou de 

coletivos específicos. A pesquisa também pode contribuir para que outras instituições de 

ensino superior reflitam sobre suas atuações na dimensão Extensão identificando possíveis 

ajustes e melhorias. Deseja-se ainda que este trabalho incentive novas investigações 

científicas a respeito da Extensão relacionando-a, por exemplo, à Responsabilidade Social, ou 

ao Desenvolvimento Local, ou, ainda, suscitando benchmarking entre instituições interessadas 

em aprimorar sua Extensão Universitária. 
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APÊNDICE A – CURSOS REGULARES OFERTADOS POR CAMPUS E 
MACRORREGIÃO CEARENSE NO SEMESTRE 2017.1 

 

MACRORREGIÃO CAMPUS CURSOS TÉCNICOS CURSOS SUPERIORES PÓS-GRADUAÇÃO 

CARIRI 

Crato 

Técnico em agropecuária 
(integrado) 

Bacharelado em sistemas de 
informação   

Técnico em informática 
(integrado) Bacharelado em zootecnia   
Técnico em agropecuária 
(subsequente)     
Técnico em agronegócio 
(subsequente)     

Juazeiro do 
Norte 

Técnico em edificações 
(integrado) 

Tecnologia em automação 
industrial   

Técnico em eletrotécnica 
(integrado) 

Tecnologia em construção de 
edifícios   

Técnico em mecânica 
(integrado) 

Licenciatura em educação 
física   

Técnico em edificações 
(subsequente) Licenciatura em matemática   
  Licenciatura em matemática   

  
Bacharelado em engenharia 
ambiental   

CENTRO SUL 

Cedro 

Técnico em mecânica 
(integrado) 

Tecnologia em mecatrônica 
industrial   

Técnico em eletrotécnica 
(integrado) Licenciatura em matemática   
Técnico em informática 
(integrado) Licenciatura em física   
Técnico em eletrotécnica 
(integrado) 

Bacharelado em sistemas de 
informação   

Técnico em eletrotécnica 
(concomitante)     
Técnico em mecânica 
(concomitante)     

Iguatu 

Técnico em agropecuária 
(integrado) 

Tecnologia em irrigação e 
drenagem   

Técnico em agroindústria 
(integrado) Licenciatura em química   
Técnico em nutrição e 
dietética (integrado) 

Bacharelado em serviço 
social   

Técnico em informática 
(integrado)     
Técnico em comércio 
(subsequente)     

Técnico em agroindústria 
(subsequente)     
Técnico em informática 
(subsequente)     
Técnico em zootecnia 
(subsequente)     
Técnico em agropecuária 
(subsequente)     
Técnico em comércio 
(subsequente)     
Técnico em nutrição e 
dietética (subsequente)     
Técnico em agroindústria 
(concomitante)     

GRANDE 
FORTALEZA 

Caucaia 

Técnico em eletroeletrônica 
(integrado)     

Técnico em petroquímica 
(integrado)     
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Técnico em metalurgia 
(integrado)     
Técnico em eletroeletrônica 
(concomitante)     
Técnico em metalurgia 
(concomitante)     

Técnico em petroquímica 
(concomitante)     

Fortaleza 

Técnico em edificações 
(integrado) 

Tecnologia em gestão 
ambiental 

Especialização em 
elaboração e 
gerenciamento de.. 

Técnico em eletrotécnica 
(integrado) Tecnologia em telemática 

Especialização em 
orientação e mobilidade 

Técnico em química 
(integrado) Tecnologia em hotelaria 

Especialização em 
formação pedagógica para 
doc.. 

Técnico em mecânica 
(integrado) 

Tecnologia em processos 
químicos 

Mestrado em tecnologia e 
gestão ambiental 

Técnico em 
telecomunicações 
(integrado) 

Tecnologia em saneamento 
ambiental 

Mestrado em engenharia 
de telecomunicações 

Técnico em informática 
(integrado) 

Tecnologia em gestão de 
turismo 

Mestrado em ciência da 
computação 

Técnico em refrigeração e 
climatização (integrado 

Tecnologia em gestão 
desportiva e de lazer 

Mestrado em ensino de 
ciências e matemática 

Técnico em edificações 
(subsequente) Tecnologia em hotelaria 

Mestrado em propriedade 
intelectual e transferê.. 

Técnico em mecânica 
(concomitante) Tecnologia em estradas   
Técnico em redes de 
computadores (subsequente) 

Tecnologia em mecatrônica 
industrial   

Técnico em segurança do 
trabalho (subsequente) Licenciatura em física   
Técnico em eletrotécnica 
(concomitante) Licenciatura em matemática   
Técnico em manutenção 
automotiva (subsequente Licenciatura em artes visuais   
Técnico em eletrotécnica 
(subsequente) Licenciatura em teatro   
Técnico em informática 
(subsequente) 

Licenciatura em educação 
profissional, científica ..   

Técnico em segurança do 
trabalho (subsequente) 

Bacharelado em engenharia 
de mecatrônica   

Técnico em guia de turismo 
(subsequente) 

Bacharelado em engenharia 
de computação   

Técnico em instrumento 
musical (concomitante) 

Bacharelado em engenharia 
de telecomunicações   

  Bacharelado em turismo   

Horizonte       

Maracanaú 

Técnico em meio ambiente 
(subsequente) 

Tecnologia em manutenção 
industrial 

Mestrado em energias 
renováveis 

Técnico em automação 
industrial (subsequente) Licenciatura em química   
Técnico em automação 
industrial (concomitante) 

Bacharelado em engenharia 
ambiental e sanitária   

Técnico em informática 
(concomitante) 

Bacharelado em ciência da 
computação   

Técnico em meio ambiente 
(concomitante) 

Bacharelado em engenharia 
mecânica   

Técnico em redes de 
computadores 
(concomitante) 

Bacharelado em engenharia 
de controle e automação   

LITORAL LESTE Aracati 
Técnico em petroquímica 
(integrado) Tecnologia em hotelaria   
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Técnico em informática 
(concomitante) Licenciatura em química   
Técnico em aquicultura 
(concomitante) 

Bacharelado em ciência da 
computação   

Técnico em eventos 
(concomitante) 

Bacharelado em engenharia 
de aquicultura   

Técnico em guia de turismo 
(concomitante)     

Jaguaruana 

Técnico em computação 
gráfica (subsequente)     
Técnico em informática 
(subsequente)     
Técnico em informática 
(subsequente)     
Técnico em computação 
gráfica (subsequente)     

LITORAL NORTE 

Acaraú 

Técnico em aquicultura 
(subsequente) Licenciatura em física   
Técnico em pesca 
(subsequente) 

Licenciatura em ciências 
biológicas   

Técnico em construção 
naval (subsequente)     
Técnico em restaurante e 
bar (subsequente)     
Técnico em eventos 
(subsequente)     

Camocim 

Técnico em restaurante e 
bar (subsequente) 

Tecnologia em processos 
ambientais 

Especialização em análise 
ambiental 

Técnico em manutenção e 
suporte em informática Licenciatura em química   

  
Licenciatura em letras - 
português e inglês   

LITORAL 
OESTE/VALE DO 

CURU 

Itapipoca 

Técnico em edificações 
(integrado)     
Técnico em mecânica 
(integrado)     

Paracuru 
Técnico em meio ambiente 
(subsequente) 

Licenciatura em ciências 
biológicas   

Umirim 

Técnico em agropecuária 
(integrado)     
Técnico em informática 
(integrado)     
Técnico em informática 
(integrado)     
Técnico em agropecuária 
(subsequente)     
Técnico em informática 
(subsequente)     

MACIÇO DE 
BATURITÉ 

Baturité 

Técnico em hospedagem 
(concomitante) Tecnologia em gastronomia   
Técnico em administração 
(subsequente) Tecnologia em hotelaria   

  
Licenciatura em letras - 
português e inglês   

Guaramiranga 
Técnico em hospedagem 
(subsequente)     

SERRA DA 
IBIAPABA 

Ubajara 

Tecnologia em 
agroindústria Tecnologia em gastronomia   

Licenciatura em química     
Técnico em alimentos 
(subsequente)     

Tianguá 
Técnico em informática 
(subsequente) 

Licenciatura em letras - 
português e inglês   



125 
 

Técnico em agricultura 
(subsequente) Licenciatura em física   

  
Bacharelado em ciência da 
computação   

SERTÃO 
CENTRAL 

Quixadá 

Técnico em química 
(integrado) Tecnologia em agronegócio   
Técnico em edificações 
(integrado) Licenciatura em geografia   
Técnico em infraestrutura 
escolar (subsequente) Licenciatura em química   

Técnico em alimentação 
escolar (subsequente) 

Bacharelado em engenharia 
ambiental   

Técnico em secretaria 
escolar (subsequente) 

Bacharelado em engenharia 
de produção civil   

Técnico em multimeios 
didáticos (subsequente)     
Técnico em química 
(subsequente)     
Técnico em meio ambiente 
(subsequente)     
Técnico em edificações 
(subsequente)     
Técnico em química 
(subsequente)     
Técnico em meio ambiente 
(subsequente)     
Técnico em edificações 
(concomitante)     
Técnico em química 
(concomitante)     

SERTÃO DE 
CANINDÉ 

Canindé 

Técnico em 
telecomunicações 
(integrado) 

Tecnologia em gestão de 
turismo   

Técnico em eventos 
(integrado) 

Tecnologia em redes de 
computadores   

  
Licenciatura em educação 
física   

  Licenciatura em matemática   

Boa Viagem 

Técnico em redes de 
computadores (integrado) Licenciatura em química   
Técnico em agropecuária 
(subsequente)     

SERTÃO DE 
SOBRAL 

Sobral 

Técnico em eletrotécnica 
(subsequente) 

Tecnologia em mecatrônica 
industrial 

Especialização em gestão 
ambiental 

Técnico em mecânica 
(subsequente) Tecnologia em alimentos 

Especialização em gestão 
da qualidade e seguranç.. 

Técnico em meio ambiente 
(subsequente) 

Tecnologia em irrigação e 
drenagem 

Mestrado nacional 
profissional em ensino de 
física 

Técnico em panificação 
(subsequente) 

Tecnologia em saneamento 
ambiental   

Técnico em fruticultura 
(subsequente) Licenciatura em física   
Técnico em agroindústria 
(subsequente)     
Técnico em segurança do 
trabalho (subsequente)     

SERTÃO DOS 
CRATEÚS 

Crateús 

Técnico em edificações 
(integrado) Licenciatura em matemática   
Técnico em química 
(integrado) Licenciatura em letras   
Técnico em edificações 
(concomitante) Licenciatura em física   
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Técnico em agropecuária 
(subsequente) Bacharelado em zootecnia   
Técnico em edificações 
(subsequente)     

SERTÃO DOS 
INHAMUNS 

Tauá 

Técnico em redes de 
computadores (integrado) Tecnologia em telemática   
Técnico em agronegócio 
(concomitante)     

VALE DO 
JAGUARIBE 

Jaguaribe 

Técnico em eletromecânica 
(concomitante) 

Tecnologia em redes de 
computadores   

  
Licenciatura em ciências 
biológicas   

Limoeiro do 
Norte 

Técnico em eletroeletrônica 
(concomitante) Tecnologia em alimentos 

Mestrado em tecnologia de 
alimentos 

Técnico em meio ambiente 
(concomitante) 

Tecnologia em mecatrônica 
industrial   

Técnico em fruticultura 
(concomitante) 

Tecnologia em saneamento 
ambiental   

Técnico em mecânica 
(concomitante) Tecnologia em agronegócio   
Técnico em agropecuária 
(concomitante) 

Licenciatura em educação 
física   

Técnico em panificação 
(concomitante) Bacharelado em agronomia   

  Bacharelado em nutrição   

Morada Nova 

Técnico em segurança do 
trabalho (concomitante) 

Bacharelado em engenharia 
civil   

Técnico em informática 
(concomitante) 

Bacharelado em engenharia 
de aquicultura   

Técnico em informática 
(subsequente)     
Técnico em aquicultura 
(subsequente)     
Técnico em aquicultura 
(concomitante)     
Técnico em edificações 
(concomitante)     
Técnico em edificações 
(subsequente)     

Tabuleiro do 
Norte 

Técnico em petróleo e gás 
(integrado)     
Técnico em manutenção 
automotiva (integrado)     
Técnico em petróleo e gás 
(subsequente)     
Técnico em manutenção 
automotiva (subsequente)     
Técnico em soldagem 
(subsequente)     
Técnico em manutenção 
automotiva (concomitante)     
Técnico em petróleo e gás 
(concomitante)     

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da plataforma ifceemnumeros (2018). 
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ANEXO A – AÇÕES CADASTRADAS NA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DO 
IFCE ATÉ JULHO DE 2017 

 

N° CAMPUS TIPO DA AÇÃO ÁREA TEMÁTICA DA AÇÃO TÍTULO DA AÇÃO 

1 Acaraú Curso Desporto Natação para todos  

2 Acaraú Curso Tecnologia e Produção 
Curso de Coquetelaria para profissionais de bar 
e restaurante 

3 Acaraú Curso Educação Conversação em Língua Inglesa -Básico I 

4 Acaraú Curso Educação Conversação em Língua Inglesa Básico II 

5 Acaraú Curso Educação Conversação em Língua Inglesa -Básico I 

6 Acaraú Curso Educação 
Pré-Cálculo dos Fundamentos de Matemática 
Básica  (Curso Externo ao Campus) 

7 Acaraú Curso Educação 
Pré- Calculo de fundamentos de Matemática 
básica 

8 Acaraú Curso Trabalho PCP- Programa e Controle da Produção 

9 Acaraú Curso Trabalho Curso FIC em Empreendedorismo e gestão 

10 Acaraú Curso Educação Curso de Formacao de Tutores em EaD 

11 Acaraú Evento Trabalho Agente de Alimentação Escolar 

12 Acaraú Evento Educação Oficina de Xadrez para iniciantes 

13 Acaraú Evento Educação Venha aprender a montar o cubo mágico 

14 Acaraú Evento Educação 
Curso Básico de Fonia - Utilização de Rádio VHF 
em Embarcações 

15 Acaraú Evento Educação 
Formação em Física para professores do 9 ano 
da rede municipal de ensino 

16 Acaraú Evento Educação I Colônia de Férias do IFCE  

17 Acaraú Evento Direitos Humanos e Justiça 

I Ciclo de debates: Encontro com os 
remanecentes de Quilombos dos Córregos dos 
iús  

18 Acaraú Evento Educação Gincana do Centro de Idiomas do IFCE Acaraú 

19 Acaraú Evento Educação I Encontro de iniciação à pesquisa educacional 

20 Acaraú Evento Desporto 1° Edição dos Jogos Internos 

21 Acaraú Evento Educação 
I  Encontro Acadêmico sobre Meio Ambiente e 
Ensino de Ciências - MAEC 

22 Acaraú Evento Educação 

III Semana da Biologia: Educando para a 
sustentabilidade e valorização da região do Vale 
do Acaraú 

23 Acaraú Evento Comunicação 
Exibição do Documentário "Histórias e estórias 
de Acaraú" 

24 Acaraú Evento Trabalho 
1º chamada de incubadoras do IFCE: descubra 
esta oportunidade 

25 Acaraú Programa Educação 
Programa de Aperfeiçoamento para Professores 
de Matemática do Ensino Médio 

26 Acaraú Programa Comunicação 
Memórias compartilhadas: exibição do 
documentário “histórias e estórias de Acaraú”. 

27 Acaraú Projeto Trabalho 
Vivência Profissional em Serviço de Restaurante 
e Bar 

28 Acaraú Projeto Educação Clube de XADREX IFCE Acaraú 

29 Acaraú Projeto Tecnologia e Produção Marcenaria aplicada à Construção Naval 

30 Acaraú Projeto Trabalho 
IFCe´Arte - Artesanato com Sucata Marinha e 
Recicláveis – Formação de Multiplicadores 

31 Acaraú Projeto Comunicação 
Contando histórias e estórias: resgate do 
patrimônio imaterial de Acaraú 

32 Acaraú Projeto Cultura Sarau do IFCE Acaraú 

33 Acaraú Projeto Saúde 
Educação, Saúde e Direitos Sociais: dialogando 
com a comunidade de Acaraú 

34 Acaraú Projeto Cultura 

2. Acaraú: Reconstruindo histórias a partir das 
memórias e narrativas de Agricultores, índios, 
Pescadores e Rendeiras 

35 Acaraú Projeto Meio Ambiente Pesca Solidária 
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36 Acaraú Projeto Cultura Café com Letras 

37 Acaraú Projeto Meio Ambiente 

Etnoecologia e Conservação: Incorporando o 
saber indígena na manutenção do Ecossistema 
Manguezal  

38 Acaraú Projeto Cultura 
CRIANÇARTE "criança fora da rua e dentro da 
arte" 

39 Acaraú Projeto Educação 
Difusão da aquaponia como tecnologia para 
produção sustentável de alimentos 

40 Acaraú Projeto Educação 
Projeto 6 de Março: Um curso popular em 
Maracanaú 

41 Acaraú Projeto Cultura Corpo em Movimento 

42 Acaraú Projeto Direitos Humanos e Justiça 

“Jàná”: construindo saberes docentes e um 
curriculo multicultural junto as  comunidades 
indigenas e quilombolas de Acaraú 

43 Acaraú Projeto Educação 

Estratégias para educação ambiental sobre o 
ecossistema manguezal na educação básica no 
município de Acaraú - Ceará 

44 Acaraú Projeto Trabalho 
IFCe´Arte - Artesanato com Sucata Marinha e 
Recicláveis – Formação de Multiplicadores 

45 Acaraú Projeto Direitos Humanos e Justiça 

Índios e Remanescentes de Quilombo em 
Acaraú: Histórias de luta por Direitos e 
Reconhecimento recontadas em Cartilhas  

46 Aracati Curso Tecnologia e Produção Fundamentos de Informática e Internet 

47 Aracati Curso Educação 
Introdução ao Cálculo Diferencial - Noções 
Básicas 

48 Aracati Curso Cultura 
Viva a Cidade: Conhecendo o Patrimônio 
Material e Imaterial de Aracati 

49 Aracati Curso Tecnologia e Produção Fundamentos de Informática e Internet 

50 Aracati Curso Educação Curso de Extensão em Medicina Forense 

51 Aracati Curso Meio Ambiente 
Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Urbanos 

52 Aracati Curso Educação 

Matemática básica para o ENEM no centro de 
inclusão digital e social (CIDS) de Sucatinga em 
Beberibe-CE 

53 Aracati Curso Educação Matemática básica para o ENEM 

54 Aracati Curso Educação Curso de Extensão de Língua Inglesa 

55 Aracati Curso Educação 
Tópicos da história da arte: Arte como 
experiência entre razão e sensibilidade 

56 Aracati Curso Tecnologia e Produção 
Capacitação no cultivo da ostra Crassostrea 
rhizophorae no estuário do Rio Jaguaribe, Ceará 

57 Aracati Curso Educação Matemática Básica Para Concursos 

58 Aracati Evento Tecnologia e Produção 
Introdução a programação: teoria e prática em 
C/C++ 

59 Aracati Evento Educação Comunicação Oral e Escrita 

60 Aracati Evento Educação Curso Básico de Língua Inglesa I 

61 Aracati Evento Educação Percorrendo os caminhos da História do Ceará 

62 Aracati Evento Tecnologia e Produção Mini-curso de Informática Básica 

63 Aracati Evento Comunicação Oratória - Como falar e se apresentar em Público 

64 Aracati Evento Educação Mini-curso de Ética no Serviço Público 

65 Aracati Evento Tecnologia e Produção 
Mini-Curso Operações avançadas do 
computador 

66 Aracati Evento Educação 
Apadrinhamento de alunos da Escola de Ensino 
Médio Barão de Aracati 

67 Aracati Evento Educação 
Capacitação no software geogebra para o ensino 
da Matemática 

68 Aracati Evento Educação Minicurso de Relacionamentos Interpessoais 

69 Aracati Evento Tecnologia e Produção Mini-Curso de Operação básica do computador 

70 Aracati Evento Educação Minicurso de Ética aplicada ao Serviço Público 

71 Aracati Evento Educação Minicurso Técnicas de Apresentação em Público 

72 Aracati Evento Tecnologia e Produção Curso de férias: informática para maturidade 
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73 Aracati Evento Saúde 

Workshop sobre doenças sexualmente 
transmissíveis (DST's) e importância do uso do 
preservativo 

74 Aracati Evento Educação Gênero e Direitos Sexuais e Reprodutivos 

75 Aracati Evento Comunicação Inglês para atendimento ao turista 

76 Aracati Evento Trabalho 
Minicurso: noções básicas de Matemática 
Financeira 

77 Aracati Evento Educação Introdução à Análise Combinatória 

78 Aracati Evento Direitos Humanos e Justiça 
Reflexões a cerca da Ditadura Militar : censura e 
repressão 

79 Aracati Evento Trabalho Contabilidade Básica  

80 Aracati Evento Saúde I Sabadão Fitness  

81 Aracati Evento Meio Ambiente Mudanças Climáticas e Crise Socioambiental 

82 Aracati Evento Tecnologia e Produção 
Boas Práticas de Manejo para carcinicultores 
familiares de Aracati-CE. 

83 Aracati Evento Tecnologia e Produção Minicurso Conhecendo a Computação na Prática 

84 Aracati Evento Tecnologia e Produção 
WOPPA – WOrkshop de Projetos em 
comPutação do Aracati 

85 Aracati Evento Educação Campanha Natal Mágico 

86 Aracati Evento Educação Biologia no ENEM 

87 Aracati Evento Tecnologia e Produção 
Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e 
Extensionista do IFCE Aracati 

88 Aracati Evento Educação 
Conversação em Língua Inglesa Nível 
Intermediário 

89 Aracati Evento Saúde 

Oficina sobre doenças sexualmente 
transmissíveis (DST's) e importância do uso do 
preservativo  

90 Aracati Evento Educação 
III Encontro de Pesquisa e Extensão do IFCE 
Campus Aracati 

91 Aracati Evento Saúde Coleta de Sangue do Hemoce  

92 Aracati Evento Direitos Humanos e Justiça Debate em formação: Que tempos são estes? 

93 Aracati Evento Educação 
II Fórum de Assistência Estudantil do IFCE - 
Campus Aracati 

94 Aracati Evento Educação Semana Interdisciplinar (SEMID)  

95 Aracati Evento Meio Ambiente 

Semana do Meio Ambiente do IFCE, Campus 
Aracati:  Preservação Ambiental e Resíduos 
Sólidos. 

96 Aracati Evento Educação Semana Interdisciplinar (SEMID)  

97 Aracati Evento Meio Ambiente Semana do Meio Ambiente 2016 

98 Aracati Programa Tecnologia e Produção 

Programa de Saúde nas fazendas de camarão 
(PSF_camarão) como instrumento de inserção 
do técnico em Aquicultura no mercado de 
Trabalho 

99 Aracati Programa Trabalho 
Célula de Empreendedorismo-Incubadora do 
Campus Aracati  (ICA) 

100 Aracati Projeto Educação Terças com o Lattes e os periódicos 

101 Aracati Projeto Tecnologia e Produção 

Doação de alevinos e acompanhamento do 
cultivo da tilápia do Nilo na Casa de Reabilitação 
Resgate de Vidas, instituição que abriga e 
reabilita dependentes químicos no município de 
Aracati, CE 

102 Aracati Projeto Cultura 

Levantamento dos elementos da subsede de 
hospedagem da Vila de Canoa Quebrada em 
Aracati/CE. 

103 Aracati Projeto Educação 

Fortalecimento das relaÃ§Ãµes de 
cooperaÃ§Ã£o entre os elementos da rede de 
turismo de Aracati/CE. 

104 Aracati Projeto Cultura 
CIA. Revoada de expressões artísticas do IFCE - 
ARACATI 

105 Aracati Projeto Educação 
PRECES - Profissionalização do dependente 
químico,  como estratégia de inserção social 
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106 Aracati Projeto Cultura 

A Pedra do Menino que Chora: Sagração dos 
Povos Ribeirinhos da Comunidade da Vila da 
Volta – Aracati – CE 

107 Aracati Projeto Direitos Humanos e Justiça 

Assessoria Popular para o enfrentamento dos 
conflitos territoriais e alternativas ao 
(des)envolvimento 

108 Aracati Projeto Cultura Barqueiros Literários 

109 Aracati Projeto Tecnologia e Produção 

DIVAS: DesenvolvImento de ações 
socioeducatiVas para inclusão, desmistificAção e 
empoderamento da mulher em tecnologiaS da 
informação e comunicação 

110 Aracati Projeto Educação Química, magia e arte 

111 Aracati Projeto Educação Jovens Lógicos 

112 Aracati Projeto Educação PRÉ IF 

113 Aracati Projeto Educação 
Projeto e Desenvolvimento de Casas Acessíveis 
utilizando Arduínos 

114 Aracati Projeto Desporto 
Esporte Participação: caminhos para o lazer e a 
cidadania 

115 Aracati Projeto Desporto IF BIKE 

116 Aracati Projeto Tecnologia e Produção 

Reabilitação de dependentes químicos no 
município de Aracati, Ceará, utilizando 
piscicultura e horticultura 

117 Aracati Projeto Educação 
Projeto de socialização do software Geogebra 
para o ensino da Matemática 

118 Aracati Projeto Tecnologia e Produção 

Capacitação no cultivo da ostra Crassostrea 
rhizophorae no estuário do Rio Jaguaribe, 
Ceará. 

119 Aracati Projeto Educação 

Capacitação e Qualificação Profissional de 
Jovens e Adultos através de Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) nos Centros de 
Inclusão Digital e Social (CIDS) de Beberibe. 

120 Aracati Projeto Tecnologia e Produção 

Capacitação Tecnológica para a Inclusão Digital 
da Comunidade da Volta, Município de Aracati-
CE 

121 Aracati Projeto Direitos Humanos e Justiça 

PRECES SHALOM: PRofissionalização e 
alfabetização do dependentE químico, Como 
Estratégia de inserção Social na Comunidade 
SHALOM 

122 Aracati Projeto Saúde 
Práticas educativas em saúde sexual e 
reprodutiva 

123 Aracati Projeto Comunicação 
Pesquisa acerca das percepções sobre a 
atuação e o papel do IFCE na cidade de Aracati 

124 Aracati Projeto Tecnologia e Produção 

Desenvolvimento de projetos de inclusão social 
e produtiva para combate ao câncer infanto-
juvenil  

125 Aracati Projeto Tecnologia e Produção 

Sistema de Apoio a Tomada de Decisão na 
Gestão de Atendimento a Portadores de Câncer 
Infanto Juvenil 

126 Aracati Projeto Tecnologia e Produção 

Realização da técnica da sardinhagem de 
tilápias cultivadas em tanques de alvenaria 
utilizando água de rejeito de dessalinizador. 

127 Baturité Curso Trabalho Curso Básico de Língua Espanhola 

128 Baturité Curso Comunicação Curso de Eventos 

129 Baturité Curso Educação Curso de língua e cultura Italiana - nível básico 

130 Baturité Curso Comunicação Informática Básica 

131 Baturité Curso Educação Planejar para empreender 

132 Baturité Curso Direitos Humanos e Justiça 

Segurança e soberania alimentar: uma proposta 
de Extensão para o Quilombo da Serra do 
Evaristo  – Baturité - CE 

133 Baturité Evento Direitos Humanos e Justiça 
Assessoria para desenvolvimento das ações do 
NAPNE do Campus de Baturité 

134 Baturité Evento Educação Cultura alimentar: ciranda de diálogos e saberes 
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135 Baturité Evento Tecnologia e Produção Higiene e manipulação segura de alimentos 

136 Baturité Evento Comunicação Inglês Básico 

137 Baturité Evento Comunicação Cine Inovação 

138 Baturité Evento Cultura E"ventos" da Democracia 

139 Baturité Evento Educação 
I Encontro de Estudantes dos Cursos de 
Hotelaria e Hospedagem 

140 Baturité Evento Trabalho 
II Encontro dos Estudantes dos Cursos de 
Hotelaria e Hospedagem 

141 Baturité Evento Educação 
II Semana da Gastronomia IFCE campus 
Baturité 

142 Baturité Evento Educação Inglês Básico 

143 Baturité Evento Educação 
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas 
(NEABI - Campus Baturité) 

144 Baturité Evento Tecnologia e Produção 
Workshop sobre cervejas artesanais e caseiras 
com degustação 

145 Baturité Programa Direitos Humanos e Justiça Movimenta Campus 

146 Baturité Projeto Cultura São João 2016 

147 Baturité Projeto Cultura São João IFCE 2015 

148 Baturité Projeto Comunicação Cine Debate IFCE Baturité 

149 Baturité Projeto Tecnologia e Produção Confraria Acadêmica 

150 Baturité Projeto Desporto Esporte no IF 

151 Baturité Projeto Educação IFCE RECEBE 2016.1 

152 Baturité Projeto Saúde Mês do Estudante 

153 Baturité Projeto Trabalho Oficina de Libras 

154 Baturité Projeto Educação 
Oficinas de Formação Profissional para a 
Hotelaria 

155 Baturité Projeto Direitos Humanos e Justiça 

Segurança e soberania alimentar para povos 
indígenas e comunidades tradicionais do Maciço 
de Baturité - Ceará 

156 Baturité Projeto Educação 

Segurança e Soberania Alimentar: uma proposta 
de extensão para a Aldeia Kanindé de Aratuba - 
CE 

157 Baturité Projeto Meio Ambiente 

Tecendo Redes em Baturité: formação de 
comissões de Meio Ambiente e qualidade de 
vida no Quilombo da Serra do Evaristo         

158 Boa Viagem Curso Tecnologia e Produção Bovinocultor de Leite 

159 Boa Viagem Curso Educação 

Curso de Extensão de Técnicas de Estudo e 
Aprendizagem para a Comunidade do IFCE Boa 
Viagem 

160 Boa Viagem Curso Educação 
Curso preparatório para o ENEM e outras 
seleções com ênfase em química. 

161 Boa Viagem Curso Educação Escrevendo para o ENEM e outros exames 

162 Boa Viagem Curso Educação Formação e Saberes Docentes   

163 Boa Viagem Curso Tecnologia e Produção Introdução à Programação 

164 Boa Viagem Evento Educação I Gincana Interescolar do Conhecimento 

165 Camocim Curso Comunicação Espanhol Básico 

166 Camocim Curso Trabalho Formação para Merendeiro(a)s Escolares 

167 Camocim Curso Meio Ambiente 
Monitor de Uso e Conservação dos Recursos 
Hídricos 

168 Camocim Curso Saúde Fisiologia do exercício físico 

169 Camocim Curso Saúde Fisiologia do exercício físico e Saúde 

170 Camocim Curso Tecnologia e Produção 
Curso Formação Inicial Continuada de 
Informática Básica 

171 Camocim Curso Meio Ambiente 
Curso de formação incial e continuada em 
auxiliar de fiscalização ambiental 

172 Camocim Curso Educação 
O Geogebra como Recurso Didático no Estudo 
das Funções 

173 Camocim Curso Trabalho FIC - Química na composição da beleza capilar 

174 Camocim Curso Educação 

Curso básico de Língua Portuguesa, Informática, 
Raciocínio Lógico e Legislção preparatório para 
o concurso do IFCE  
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175 Camocim Evento Educação 
Ciências Da Natureza E Suas Tecnologias 
(Química, Física e Biologia) 

176 Camocim Evento Comunicação Desenvolvimento de habilidades orais e escritas 

177 Camocim Evento Educação 

Química, Física e Biologia para os docentes de 
Ciências dos Anos Finais do ensino 
fundamental.. 

178 Camocim Evento Educação Segundo salão de artes Camocim 

179 Camocim Evento Trabalho 
Minicurso de preparação de doces e compotas 
de frutas e frutos 

180 Camocim Evento Educação Oficina de aproveitamento de pescados 

181 Camocim Evento Saúde Campanha Zika Zero  

182 Camocim Evento Tecnologia e Produção 
II FEIJÃO MARAVILHA - apresentação e mostra 
de serviços de restaurante e bar 

183 Camocim Evento Educação I Oficina de massas  

184 Camocim Evento Educação 
IFCE Debate: a conjuntura política atual e suas 
implicações na sociedade e educação 

185 Camocim Evento Saúde 
Dezembro vermelho: o que precisamos saber 
sobre AIDS e DSTs 

186 Camocim Evento Trabalho 
Palestra Entre Nós: O Resgate da autoestima 
feminina 

187 Camocim Evento Educação 
I Fórum de Estudantes do IFCE campus 
Camocim 

188 Camocim Evento Trabalho Turismo, Mercado e Desenvolvimento Local 

189 Camocim Evento Educação 
Feira de inovação e empreendedorismo 
sustentável Camocim 

190 Camocim Programa Direitos Humanos e Justiça 
Conexões com o Carcere: Ações conjuntas entre 
o IFCE e o Conselho de Execuções Penais  

191 Camocim Programa Educação 

Programa Comunidade no IFCE: Estratégias 
para efetivação de ingresso e permanência de 
alunos 

192 Camocim Projeto Tecnologia e Produção 
Grupo de estudos de programação de 
computadores 

193 Camocim Projeto Educação 
Grupo de Estudos e Discussão Educação, 
Política e Sociedade 

194 Camocim Projeto Meio Ambiente 
Formação de agentes multiplicadores de 
técnicas e práticas sustentáveis 

195 Camocim Projeto Educação 

PROJETO PRECON - preparatório para 
concurso técnico em serviço de restaurante e bar 
do IFCE campus Camocim 

196 Camocim Projeto Educação 
Minicurso: oficina de elaboração de projeto de 
pesquisa 

197 Camocim Projeto Educação Curso: Ética e cidadania no mundo do Trabalho 

198 Camocim Projeto Educação 

 Minicurso: Desenvolvimento e aplicação de 
jogos diáticos como facilitador no processo 
ensino/aprendizagem 

199 Camocim Projeto Educação 

 Minicurso: Desenvolvimento e aplicação de 
jogos diáticos como facilitador no processo 
ensino/aprendizagem 

200 Camocim Projeto Educação Aprender, brincar, desenvolver! 

201 Camocim Projeto Educação Pequenos Cientistas 

202 Camocim Projeto Educação Desenvolvimento e Linguagem 

203 Camocim Projeto Educação Curso: Pedagogia de Projetos Interdisciplinar 

204 Camocim Projeto Educação Conversas linguísticas 

205 Camocim Projeto Educação Capoeira e Letramentos de Resistência 

206 Camocim Projeto Cultura Viagens e Olhares  

207 Camocim Projeto Saúde Ações comunitárias para o combate ao vetor 

208 Canindé Curso Educação 
Aprendendo Inglês com Jogos Digitais e Séries 
v2 

209 Canindé Curso Educação aplicação de microcontrolador Arduíno 

210 Canindé Curso Educação Básico de Libras 

211 Canindé Curso Tecnologia e Produção Suporte Técnico de TI 
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212 Canindé Curso Educação 

Explorando funções: O Geogebra como 
ferramenta pedagógica para o ensino-
aprendizagem dos conceitos inerentes às 
funções polinomiais de 1º e 2º grau 

213 Canindé Curso Educação Fotografia digital: princípios básicos 

214 Canindé Curso Educação CINE TURISMO 

215 Canindé Evento Comunicação Curso de escrita 

216 Canindé Evento Educação Introdução a estatística usando o SPSS 

217 Canindé Evento Educação Estrutura de projetos de pesquisa 

218 Canindé Evento Educação III Encontro dos NAPNEs 

219 Canindé Evento Educação Dia Nacional da Matemática 

220 Canindé Evento Tecnologia e Produção 
II Encontro Tecnológico de Redes de 
Computadores 

221 Canindé Evento Educação Semana da Ciência em Ação - campus Canindé 

222 Canindé Evento Educação 
I Fórum de Empreendedorismo e Gestão de 
Canindé 

223 Canindé Evento Cultura VII Brinca Criança 

224 Canindé Programa Educação 
NEDET: Núcleo de Extensão em 
Desenvolvimento Territorial - Sertões de Canindé 

225 Canindé Programa Educação Liga Acadêmica de Biociências 

226 Canindé Programa Educação 
Programa de Aperfeiçoamento para Professores 
de Matemática 

227 Canindé Programa Saúde 
Judô: um caminho suave para a aptidão física e 
saúde 

228 Canindé Programa Desporto Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC 

229 Canindé Projeto Saúde 
Avaliação física dos integrantes do IFCE campus 
Canindé 

230 Canindé Projeto Saúde 

Bioprospecção de Plantas Medicinais  e o 
Desenvolvimento de Biofármacos de Baixo 
Custo 

231 Canindé Projeto Tecnologia e Produção Portal feed de notícias 

232 Canindé Projeto Trabalho Automatizando 2016 

233 Canindé Projeto Cultura 
Diagnóstico da atividade turística do município 
de Canindé 

234 Canindé Projeto Educação Olimpíadas de Matemática 

235 Canindé Projeto Trabalho 
Consultoria em Gestão para Micro e Pequenas 
Empresas 

236 Canindé Projeto Tecnologia e Produção 
Treinamento de uma equipe de programação 
para a Olimpíada Brasileira de Informática 

237 Canindé Projeto Cultura Verso Encena 

238 Canindé Projeto Tecnologia e Produção Grupo de estudos em desenvolvimento WEB 

239 Canindé Projeto Educação Implantação de um clube de ciências 

240 Canindé Projeto Tecnologia e Produção 
Consultoria em Gestão Organizacional para 
Empresas do Setor Turístico de Canindé 

241 Canindé Projeto Trabalho Guia Turístico de Canindé 

242 Canindé Projeto Tecnologia e Produção 
SisPUD - Sistema de Gestão dos Programas de 
Unidade Didática 

243 Canindé Projeto Tecnologia e Produção Desenvolvimento de Software  Básico 

244 Canindé Projeto Tecnologia e Produção Alfabetização Digital de Jovens e Adultos 

245 Canindé Projeto Educação 
Olimpíadas científicas como ferramenta de 
difusão do conhecimento e aprendizagem 

246 Canindé Projeto Saúde 
A integralidade em saúde no âmbito de práticas 
corporais inclusivas 

247 Canindé Projeto Educação Programa Cedo 

248 Canindé Projeto Comunicação Rádio Turismo IFCE 

249 Canindé Projeto Educação 
Ensinando e aprendendo cálculo diferencial e 
integral 

250 Canindé Projeto Educação Judô - "Cidadania com as próprias mãos" 

251 Canindé Projeto Educação 
Rumo ao PROFMAT: Curso de Preparação de 
Professore 
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252 Canindé Projeto Tecnologia e Produção Automatizando 

253 Canindé Projeto Cultura Práticas Corporais Inclusivas 

254 Canindé Projeto Educação Aprendendo a Aprender 

255 Canindé Projeto Desporto Dançar é Viver 

256 Canindé Projeto Cultura 
Corpo fé e glória: história e memóruua do corpo 
dos romeiros do município de Canindé Ceará 

257 Canindé Projeto Trabalho 
Turismo Sustentável nos Assentamentos Rurais 
de Canindé 

258 Canindé Projeto Saúde Projeto: Nadando em Saúde 

259 Canindé Projeto Desporto Futebol Feminino e Inclusão Social  

260 Canindé Projeto Saúde Natação e Salvamento Aquático na Comunidade  

261 Canindé Projeto Saúde Hidroginástica 

262 Canindé Projeto Trabalho Culinária Trivial 

263 Canindé Projeto Saúde Dançar é Viver 

264 Canindé Projeto Saúde Nadando em saÃºde 

265 Canindé Projeto Tecnologia e Produção 

Elaboração e realização de uma competição 
Hacking no Instituto Federal do Ceará Campus 
Canindé 

266 Canindé Projeto Cultura Teatro Brasileiro: transformação e política social 

267 Canindé Projeto Educação 
LabLEPT: Laboratório de leitura, estudo e 
produção de textos. 

268 Canindé Projeto Educação 
LabLEPT: Laboratório de leitura, estudo e 
produção de textos (2ª edição) 

269 Canindé Projeto Cultura CINE PIPOCA 

270 Canindé Projeto Cultura Destinos turísticos internacionais 

271 Canindé Projeto Educação 
Preparação de alunos para Olimpíadas de 
Matemática (OBMEP) 

272 Canindé Projeto Educação Matemática Básica para Concursos Públicos 

273 Canindé Projeto Educação Hora do ENEM - Matemática 

274 Canindé Projeto Educação Capoeira na Comunidade  

275 Canindé Projeto Educação Capoeira e Educação  

276 Canindé Projeto Tecnologia e Produção Inclusão Digital na Idade Certa 

277 Canindé Projeto Educação Escola de alfabetização digital 

278 Canindé Projeto Educação 

A aplicabilidade de Matemática no cotidiano 
trabalhando resoluções de problemas 
matemáticos através das questões do ENEM 

279 Canindé Projeto Educação LEMA - Laboratório de Ensino de Matemática 

280 Canindé Projeto Desporto Projeto Guajara 

281 Canindé Projeto Comunicação 
Curso Básico de Língua Espanhola-com foco no 
mercado de Trabalho 

282 Canindé Projeto Educação ENEMAT 

283 Canindé Projeto Educação Matemática Financeira para Concursos Públicos 

284 Canindé Projeto Cultura Judô: um convite ao esporte 

285 Canindé Projeto Cultura Capoeira e Educação III : Cultura e inclusão. 

286 Canindé Projeto Educação Uma Jogada de Mestre na Comunidade 

287 Canindé Projeto Educação 
Capoeira e Educação II: um olhar para a 
inclusão 

288 Canindé Projeto Educação 
Capacitação dos voluntários da festa de São 
Francisco das Chagas em Canindé - 2016 

289 Canindé Projeto Educação 
Elaboração de Experimentos de Física com 
Materiais de Baixo Custo 

290 Canindé Projeto Desporto V Brinca Criança 

291 Caucaia Curso Comunicação Curso básico de Espanhol 

292 Caucaia Curso Educação 

Guardiões das Escolas Quilombolas do 
Município de Caucaia: O Compromisso com a 
Memória e Identidade Étnico-Racial 

293 Caucaia Evento Saúde Palestra Prevenção de acidentes domésticos 

294 Caucaia Evento Educação Semana de Ciência e Tecnologia 

295 Caucaia Evento Cultura 
II Encontro dos Núcleos de Estudos 
Afrobrasileiros e Indígenas do IFCE 
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296 Caucaia Evento Educação UNIVERSO IFCE 

297 Caucaia Programa Educação Programa Redes de Leituras e Leitores 

298 Caucaia Projeto Meio Ambiente 

Formação em Educação Ambiental para 
profissionais da educação em instituições de 
ensino em Caucaia-CE 

299 Caucaia Projeto Educação 
Robótica como disseminação do conhecimento 
técnico-científico 

300 Caucaia Projeto Meio Ambiente 

Implantação do programa de educação 
ambiental em escolas públicas do ensino 
fundamental de Caucaia: teoria e prática 

301 Caucaia Projeto Cultura Projeto Vem Brincar 

302 Caucaia Projeto Educação 
Ifce-Caucaia em parceria com as empresas 
(parceiro no campus) 

303 Caucaia Projeto Educação Informática Cidadã 

304 Caucaia Projeto Saúde 
Alimentação Saudável: Contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida 

305 Caucaia Projeto Educação Humaniza IFCE-Caucaia 

306 Caucaia Projeto Educação Projeto  PRÓ – TÉCNICO 

307 Caucaia Projeto Meio Ambiente 

Controle de aparelhos de ar condicionado 
através da rede de dados para escolas com 
salas de aulas climatizadas 

308 Cedro Curso Tecnologia e Produção Eletricista Instalador I 

309 Cedro Curso Educação Espaços Métricos 

310 Cedro Curso Educação 
Informática Básica e Windows Básico do Centro 
de Inclusão Digital-CID 

311 Cedro Curso Comunicação Curso de Língua espanhola avançado 

312 Cedro Curso Comunicação Curso de lingua espanhola básica 

313 Cedro Curso Tecnologia e Produção 
Acionamento de chaves eletrônicas: Soft-Starter 
e Inversor de Frequência  

314 Cedro Curso Educação Tópicos de Matemática Elementar 

315 Cedro Curso Comunicação Curso Básico de Língua Espanhola  

316 Cedro Curso Educação 
Informática Básica do Centro de Inclusão Digital-
CID 

317 Cedro Curso Comunicação Curso Básico de Língua Inglesa  

318 Cedro Curso Tecnologia e Produção Programação Orientada a Objetos com Java 

319 Cedro Curso Saúde 

Curso básico sobre a norma regulamentadora 
em segurança em instalações e serviços em 
eletricidade (NR-10) 

320 Cedro Curso Comunicação Curso de Web Design e Programação Web 

321 Cedro Curso Educação Introdução ao Calculo Diferencial e Integral 

322 Cedro Curso Comunicação 
Curso Técnicas de Tradução e Interpretação 
LIBRAS Lingua Portuguesa 

323 Cedro Curso Educação 
Curso de Formação de Tradutores/Intérpretes de 
LIBRAS 

324 Cedro Curso Trabalho 

Curso Básico sobre a Norma Regulamentadora 
em Segurança em Instalações e serviços em 
eletricidade (NR-10) 

325 Cedro Curso Educação 
Curso básico de Libras em contexto para 
ouvintes 

326 Cedro Curso Educação 
Curso Básico de Libras em Contexto para  
pessoas ouvintes 

327 Cedro Curso Tecnologia e Produção 
Curso segurança em instalações e serviços em 
eletricidade (NR-10 Básico). 

328 Cedro Curso Trabalho 

Curso básico sobre norma regulamentadora em 
segurança em instalações e serviços em 
eletricidade (NR-10) 

329 Cedro Evento Comunicação 
Curso Básico de Libras em Contexto para 
Pessoas Ouvintes 

330 Cedro Evento Direitos Humanos e Justiça A Inclusão como um Direito 

331 Cedro Evento Cultura Cedro English Music Moment  
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332 Cedro Evento Cultura Festival Campus Cedro – 20 anos  

333 Cedro Evento Educação I Colóquio sobre Educação de Surdos 

334 Cedro Evento Educação I Semana do Livro e da Biblioteca  

335 Cedro Evento Cultura IFCE Voz 2015 

336 Cedro Evento Educação IFCE Voz 2016 

337 Cedro Evento Cultura IFCE Voz 2017 

338 Cedro Evento Educação Natal Solidário 

339 Cedro Evento Educação Oficina de criação de curriculum VITAE 

340 Cedro Evento Educação Oficina de metodologia do trabalho científico 

341 Cedro Evento Trabalho Oficina de PowerPoint Básico 

342 Cedro Evento Trabalho 
Palestra primeiros socorros em caso de 
acidentes de origem elétrica 

343 Cedro Evento Tecnologia e Produção Palestra sobre Data Science 

344 Cedro Evento Trabalho 
Palestra sobre Docker e carreira profissional em 
tecnologia da Informação 

345 Cedro Projeto Desporto 

Reciclagem sobre a Norma Regulamentadora 
em segurança em instalaçõe e serviços em 
eletricidade (NR-10), Básico 

346 Cedro Evento Educação 
Workshop padrões e normas em redes de 
distribuição elétrica 

347 Cedro Evento Tecnologia e Produção 
I ciclo de palestras de tecnologia da informção - 
Campus Cedro 

348 Cedro Programa Cultura 
Workshop Recrutamento e Seleção Wobben 
Wind Power 

349 Cedro Programa Saúde Musculação 

350 Cedro Projeto Cultura 
I Mostra Cultural - CEDRO TERRA DE MIL 
ENCANTOS 

351 Cedro Projeto Educação Rumo ao Mestrado 

352 Cedro Projeto Meio Ambiente EcoArt 

353 Cedro Projeto Educação IFCE DANCE 

354 Cedro Projeto Comunicação 

Elaboração de um serviço web para registros de 
artesãos, divulgação de sua obras e 
disseminação de eventos culturais da região: 
uma parceria entre o Campus e a Secretaria de 
Cultura da cidade 

355 Crateús Curso Educação Corpo e movimento 

356 Crateús Curso Tecnologia e Produção Curso de desenvolvimento de sites web 

357 Crateús Curso Tecnologia e Produção Curso de desenvolvimento de sites web 

358 Crateús Curso Educação Formação e Saberes Docentes  

359 Crateús Curso Tecnologia e Produção Nutrição de Aves e Suinos 

360 Crateús Curso Comunicação 

Oficina de Realização Audiovisual: Série 
Documental Experiências de Convivência com o 
Semiárido 

361 Crateús Evento Tecnologia e Produção 
I amostra de tecnologia de produção no 
semiárido do IFCE-Campus Crateús. 

362 Crateús Evento Cultura 
I Festival de pratos salgados do 
PRONATEC/MULHERES MIL 

363 Crateús Evento Cultura VI Feira de Negócios Agropecuários de Crateús 

364 Crateús Programa Tecnologia e Produção 

Experimentação participativa com agricultores 
familiar voltada para sustentabilidade na 
produção agroecológica na região semiárida 

365 Crateús Programa Educação Clube de Xadrez IFCE-MATE 

366 Crateús Projeto Cultura Projeto Cinéfilo 

367 Crateús Projeto Educação 
Desperdício de água por gotejamento no 
município de Crateús - Ce 

368 Crateús Projeto Educação 
Curso de introdução a programação de 
computadores 

369 Crateús Projeto Educação 

Geotecnologias, cartografia digital e 
geoprocessamento aplicados ao ensino de 
geografia e disciplinas afins 
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370 Crateús Projeto Educação Curso Básico de Língua Espanhola 

371 Crateús Projeto Comunicação Espaço Educação 

372 Crato Curso Educação 
Curso Básico de Língua Inglesa para Iniciantes 
no Ensino Fundamental Rural 

373 Crato Curso Tecnologia e Produção Curso de Inseminação Artificial GPASF 

374 Crato Curso Educação 
Aprendendo Matemática para além da escola: 
um novo fazer Campus Crato 

375 Crato Curso Educação 

Técnicas de Escrita de Relatório Técnico para 
Conclusão do Curso em Agropecuária e 
Subsequente 

376 Crato Curso Tecnologia e Produção Curso de Operador de Trator Agrícola 

377 Crato Curso Tecnologia e Produção Curso de Operador de Trator Agrícola 

378 Crato Evento Tecnologia e Produção Robótica Educacional 

379 Crato Evento Educação 
II Encontro sobre Diversidade e I Seminário 
sobre Educação Inclusiva 

380 Crato Projeto Tecnologia e Produção 

Implantação das Boas Práticas de Fabricação na 
Unidade de Beneficiamento de Frutos Nativos da 
Chapada do Araripe da Associação dos 
Pequenos Agricultores da Serra dos Paus Dóias 
– AGRODÓIA. 

381 Crato Projeto Tecnologia e Produção 
“Doutores” do Campo versus “Doutores” do 
Campus: Uma troca de valores e saberes 

382 Crato Projeto Educação 

Topografia e geomenssura - conhecendo o 
espaço físicoatraves da exploração espaço 
geográfico 

383 Crato Projeto Desporto 

Agroecologia e pecuária sustentável para o 
fortalecimento da agricultura familiar na região 
do Cariri Cearense 

384 Crato Projeto Educação Laboratório de Energias Renováveis 

385 Crato Projeto Tecnologia e Produção 
Melhoramento genético em equinos de tração 
através do uso das raças Percheron e Bretão  

386 Crato Projeto Tecnologia e Produção IFCE campus Crato na Expocrato 2016 

387 Crato Projeto Meio Ambiente 
Projeto Renascer de Ovinos: A Agroecológia e a 
Criação de Ovino Santa Inês e Dorper.  

388 Crato Projeto Educação 

Produção e difusão de tecnologias para 
cultivares de mandioca (Manihot esculenta 
Cranz) 

389 Crato Projeto Tecnologia e Produção 

Projeto de Implantação de Unidade 
Demonstrativa de Produção e Reserva 
Estratégica de Alimentos para Ruminantes no 
Cariri Cearense 

390 Crato Projeto Educação Literatura, cinema e função social 

391 Crato Projeto Tecnologia e Produção 
Programa Zootécnico de orientação em manejo 
produtivo para produtores da caprinovinocultura 

392 Crato Projeto Educação 
Educação continuada em equinocultura do IFCE 
campus Crato - TECNOEQUINO 

393 Crato Projeto Educação 
Descobrindo e preparando novos talentos para 
as Olimpíadas de Matemática 

394 Crato Projeto Tecnologia e Produção 

Capacitação de jovens da agricultura familiar 
para gerenciamento e comercialização da 
produção agropecuária com auxílio da 
informática no Cariri cearense 

395 Crato Projeto Saúde 

Aulas de Educação Física no Ensino Integrado 
Médio e Profissionalizante: oportunidades para 
além dos mais habilidosos 

396 Fortaleza Curso Educação Curso de Formação de Planetarista 

397 Fortaleza Curso Educação 
Curso de Instrumentação Astronômica e 
Astrofotografia 

398 Fortaleza Curso Educação 
Curso preparatório para Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica 

399 Fortaleza Curso Tecnologia e Produção Elaboração e gereciamento de Projetos de PDI 

400 Fortaleza Curso Educação Formação de Formador 
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401 Fortaleza Curso Educação Formação de Tutor a Distância 

402 Fortaleza Curso Tecnologia e Produção 
Gestão e Empreendedorismo em Negócios de 
Base Tecnológica 

403 Fortaleza Curso Tecnologia e Produção 
Gestão e Redes/Habitats da Inovação 
Tecnológica 

404 Fortaleza Curso Educação Gravura no campo ampliado 

405 Fortaleza Curso Educação 
Introdução à Inovação Tecnológica e 
Propriedade Intelectual 

406 Fortaleza Curso Educação 
Introdução à Inovação Tecnológica e 
Propriedade Intelectual 

407 Fortaleza Curso Educação Leis de Newton - Resolução de Questões 

408 Fortaleza Curso Tecnologia e Produção Metodologia da Pesquisa/Seminários 

409 Fortaleza Curso Tecnologia e Produção 
Modelos e Ferramentas para a Gestão da 
Tecnologia 

410 Fortaleza Evento Tecnologia e Produção Oficina de código 

411 Fortaleza Evento Tecnologia e Produção Telefonia móvel celular 

412 Fortaleza Evento Cultura 
Palestra no Seminário Cultura Popular e 
Educação do IFCE - Quixadá. 

413 Fortaleza Evento Cultura 
Apresentação Miraira na Casa de Juvenal 
Galeno, patrimônio cearense. 

414 Fortaleza Evento Cultura Apresentação Miraira Teatro José de Alencar 

415 Fortaleza Evento Cultura 
Auto do Calderão da Santa Cruz do Deserto no 
Cariri 

416 Fortaleza Evento Cultura CENA TEATRO-FÓRUM ENQUADRADA 

417 Fortaleza Evento Educação 

Conexão IF Inovação: 48 horas de invasão 
tecnológica e empreendedorismo em Língua 
Portuguesa 

418 Fortaleza Evento Cultura Consciência Negra: Diálogos Afros 

419 Fortaleza Evento Educação Encontro de ex-alunos do IFCE 

420 Fortaleza Evento Educação Formação de Professor Formador 

421 Fortaleza Evento Educação Formação de Tutor a Distância 

422 Fortaleza Evento Educação 
IV From Micro to Macrocosmo -No Domínio das 
ondas gravitacionais. 

423 Fortaleza Evento Cultura Mira Ira em Limoeiro do Norte 

424 Fortaleza Evento Cultura Mira Ira no Festival Internacional do Maranhão 

425 Fortaleza Evento Educação Mostra Interdisciplinar Juventude Arte e Ciência 

426 Fortaleza Evento Cultura 

Palestra no Curso Folclore e Educação 
coordenado pela Dra, Edite da UECE na vila das 
Artes com tema "Danças e Folguedos como 
ação interdisciplinar" 

427 Fortaleza Programa Cultura Banda Musif 

428 Fortaleza Programa Cultura Banda Sinfônica do IFCE 

429 Fortaleza Programa Educação 
CRIS - cidadania, responsabilidade e inclusão 
social 

430 Fortaleza Programa Desporto Grupo DOCES FLAUTAS DOCES do IFCE 

431 Fortaleza Programa Cultura Grupo Sons Transversais 

432 Fortaleza Programa Educação 
Jovem de atitude: Construindo a sociedade 
cidadã 

433 Fortaleza Programa Cultura MIRAIRA 

434 Fortaleza Programa Educação PEPI - Pré-Enem do Pirambu 

435 Fortaleza Programa Cultura Programa de oficinas de artes 

436 Fortaleza Programa Cultura 
Programa mulheres nota mil: dançando também 
se aprende 

437 Fortaleza Programa Meio Ambiente Time Enactus IFCE Fortaleza 

438 Fortaleza Projeto Educação 

A Montanha vai a Maomé: Proporcionando 
inclusão digital de pessoas sem acesso ao 
mundo tecnológico 

439 Fortaleza Projeto Educação 

A Robótica Educacional como ferramenta de 
apoio a inclusão digital de estudantes de escolas 
públicas 
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440 Fortaleza Projeto Educação 
A Robótica Educacional como ferramenta de 
motivação à pesquisa, extensão e inovação 

441 Fortaleza Projeto Educação Astronomia, Ciência e Tecnologia para todos 

442 Fortaleza Projeto Meio Ambiente BOA(L) VIDA: Eu como protagonista 

443 Fortaleza Projeto Tecnologia e Produção 
Ceará Game Tools: Jogos Digitais como 
ferramenta de ensino e inclusão sócio-digital. 

444 Fortaleza Projeto Educação CIARTEC Oficinas de Ciência, Arte e Tecnologia 

445 Fortaleza Projeto Educação 
EDUC AÇÃO JOVEM – RUMO À 
UNIVERSIDADE 

446 Fortaleza Projeto Educação 

Educação Ambiental e Tecnológica na Cidade 
Umirim nas Áreas de Energias Renováveis e 
Robótica Educacional. 

447 Fortaleza Projeto Trabalho 
Estudo/diagnóstico – atualização da oferta 
turística do município de Caucaia 

448 Fortaleza Projeto Trabalho 
Estudo/diagnóstico – inventário da oferta 
turística do município de Sobral 

449 Fortaleza Projeto Educação 

Gamificar para aprender: metodologia ativa de 
aprendizagem mediada por objetos de 
aprendizagem mediada por objetos de 
aprendizagem a ser aplicada na compreensão 
de conceitos de física moderna e 
contemporânea 

450 Fortaleza Projeto Trabalho Gestão Desportiva e de Lazer - Junior  

451 Fortaleza Projeto Desporto Handebol - inclusão e cidadania  

452 Fortaleza Projeto Cultura Handebol - inclusão e cidadania  

453 Fortaleza Projeto Desporto 
Inclusão Social pelo Desporto - Escolinhas de 
Handebol 

454 Fortaleza Projeto Desporto Judô no campus de Fortaleza 

455 Fortaleza Projeto Educação 
Livro - Sons Transversais - Ensino Coletivo da 
Flauta Transversal 

456 Fortaleza Projeto Meio Ambiente 

Monitoramento e diagnóstico ambiental da 
qualidade das águas da lagoa de porangabussu, 
Fortaleza-CE, e ações preliminares para 
preservação e recuperação desse ecossistema 
aquático 

457 Fortaleza Projeto Cultura 
O Grupo de Flautas Doces do IFCE toca o 
Nordeste 

458 Fortaleza Projeto Saúde Oficina em práticas de primeiros socorres 

459 Fortaleza Projeto Educação PRO JEC - JOVEM COM FUTURO 

460 Fortaleza Projeto Meio Ambiente 
Produção de novos polímeros a partir de 
resíduos I 

461 Fortaleza Projeto Cultura 
Programa de formação e atualização de 
professores  

462 Fortaleza Projeto Trabalho Quitutes saudáveis para festas 

463 Fortaleza Projeto Educação 
Realização de curso pré-vestibular para 
estudantes em situação de vulnerabilidade social 

464 Fortaleza Projeto Meio Ambiente 

Situação social de catadores autônomos e 
associados/cooperados: diferenças e 
semelhanças na cidade de Fortaleza-CE 

465 Fortaleza Projeto Educação Teatro acessível em Libras nas escolas 

466 Fortaleza Projeto Cultura Teatro da liberdade - Auto do Calderão no Cariri 

467 Guaramiranga Curso Trabalho Curso agente de informações turísticas - FIC 

468 Guaramiranga Curso Tecnologia e Produção Montador e Reparador de Computadores 

469 Guaramiranga Evento Cultura 

Atividade prática da disciplina 
Empreendedorismo: Show de Humor  (Madame 
Mastrogilda) 

470 Guaramiranga Evento Educação Bazar da hospitalidade 

471 Guaramiranga Evento Trabalho 
I Fórum de turismo de Guaramiranga - 
hospitalidade e valorização da mão de obra local 

472 Guaramiranga Evento Direitos Humanos e Justiça Palestra sobre a Conscientização do Voto  

473 Guaramiranga Projeto Educação Engish 4 kids 
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474 Horizonte Curso Educação 

Torne-se um empreendedor! Aprenda a controlar 
os gastos na fabricação do seu produtoo sem 
comprometer o seu lucro. 

475 Horizonte Curso Educação Curso de Capacitação em Multimeios Didáticos 

476 Horizonte Evento Educação Outubro Rosa: vista essa ideia! 

477 Iguatu Curso Comunicação Curso Básico de Libras 

478 Iguatu Curso Educação Curso básico de língua espanhola 

479 Iguatu Curso Direitos Humanos e Justiça 

Curso de Capacitação para Supervisores de 
Campo em Serviço Social. Supervisão de 
Estágio em Serviço Social: dimensões ético-
política e técnico-operativa 

480 Iguatu Curso Educação 
Curso Intermediário I de Língua Brasileira de 
Sinais 

481 Iguatu Evento Educação 
Formação incial e continuada - Programa Brasil 
Alfabetizado 

482 Iguatu Evento Saúde 
Alimentação Saudável para Gestantes e 
Hipertensos da Comunidade Barra e Gamileira 

483 Iguatu Evento Trabalho Ciclo de Palestras Gestão de Negócios 

484 Iguatu Evento Saúde 
Educação Nutricional a Indivíduos em 
vulnerabilidade social 

485 Iguatu Evento Direitos Humanos e Justiça 
Estreitando laços com Parceiros do IFCE 
Campus Iguatu 

486 Iguatu Evento Educação 
Feira de comercialização de produtos e serviços 
voltados á agricultura familiar - AGRIPEC 

487 Iguatu Evento Meio Ambiente 
Feira de comercialização de produtos e serviços 
voltados á agricultura familiar - AGRIPEC 

488 Iguatu Evento Direitos Humanos e Justiça Minha Instituição também Inclui 

489 Iguatu Evento Educação Oficina de Tradução e Interpretação de Libras 

490 Iguatu Evento Educação 
Orientação em higiene e qualidade na 
manipulação em serviços de alimentação  

491 Iguatu Evento Direitos Humanos e Justiça Português para Surdos 

492 Iguatu Programa Educação Programa Portas Abertas 

493 Iguatu Programa Saúde Programa Qualidade de Vida 

494 Iguatu Projeto Saúde 
Ação Comunitária em parceria com outras 
entidades 

495 Iguatu Projeto Saúde Centro de Equoterapia Galopes da inclusão 

496 Iguatu Projeto Educação Centro de Inclusão Digital CID 

497 Iguatu Projeto Educação Centro de Inclusão Digital CID 

498 Iguatu Projeto Meio Ambiente Cooperar reciclando, reciclar cooperando 

499 Iguatu Projeto Meio Ambiente 
Cooperar reciclando, reciclar cooperando: cate 
lá, que eu cato cá 

500 Iguatu Projeto Saúde 
Educação Sexual e reprodutiva na escola: 
criando espaços, derrubando barreias 

501 Iguatu Projeto Saúde 
Educação Sexual e reprodutiva na escola: 
criando espaços, derrubando barreias 

502 Iguatu Projeto Meio Ambiente 

Fabricação de sabão a partir do reuso do óleo 
como redução de impactos ambientais produzido 
nas comunidades do município de Iguatu/CE 

503 Iguatu Projeto Meio Ambiente 

Fabricação de sabão a partir do reuso do óleo 
como redução de impactos ambientais produzido 
nas comunidades do município de Iguatu/CE 

504 Iguatu Projeto Educação FlorAção 

505 Iguatu Projeto Trabalho I Ciclo Empreendedor Inovador 

506 Iguatu Projeto Saúde 
IFCE Iguatu na Comunidade: Alimentação 
Saudável em Todas as Etapas da Vida 

507 Iguatu Projeto Trabalho Incubadora de empresas de Iguatu (INEI) 

508 Iguatu Projeto Saúde Nutrição em Ação na Comunidade 

509 Iguatu Projeto Saúde NUTRIPOP - Nutrição e Saúde na Comunidade 

510 Iguatu Projeto Educação Parceiros no Campus 

511 Iguatu Projeto Educação Parceiros no Campus 
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512 Iguatu Projeto Direitos Humanos e Justiça 

Pró-Criads: articulação e fortalecimento do 
Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes 

513 Iguatu Projeto Tecnologia e Produção 
Projeto Educando com a horta escolar e a 
gastronomia 

514 Iguatu Projeto Educação 
Projeto Educando com a horta escolar e a 
gastronomia 

515 Iguatu Projeto Tecnologia e Produção Projeto Mudas 

516 Iguatu Projeto Saúde 
Promoção e Prevenção da Tuberculose na Vila 
Cajazeiras 

517 Iguatu Projeto Direitos Humanos e Justiça 
Rede Iguatu de ações integradas sobre crack e 
outras drogas 

518 Iguatu Projeto Tecnologia e Produção 

Sistema de irrigação de baixo custo para a 
segurança alimentar e nutricional na agricultura 
familiar 

519 Itapipoca Curso Cultura Curso básico de teoria musical e solfejo 

520 Itapipoca Curso Cultura 
Dialética educacional e práxis pedagógica: uma 
formação para além do capital  

521 Itapipoca Curso Educação 
Língua Portuguesa e Matemática : Pensamento 
e Produção 

522 Itapipoca Curso Educação 
Metamorfoseando saberes: educação, 
desenvolvimento profissional e suas conexões 

523 Itapipoca Curso Educação 
Saberes necessários à educação 
contemporânea 

524 Itapipoca Curso Cultura Técnica vocal:  canto popular solo e coletivo 

525 Itapipoca Evento Educação I colóquio de educação em metamorfoses 

526 Itapipoca Evento Educação I Seminário de educação e contemporaneidades 

527 Itapipoca Projeto Educação 
Clube do leitor: formação de leitores através da 
mediação da leitura 

528 Itapipoca Projeto Cultura Coral do Campus de Itapipoca 

529 Jaguaribe Curso Educação 
Linux Básico – Interação com o Sistema através 
Linha de Comandos 

530 Jaguaribe Curso Educação Curso de matemática básica 

531 Jaguaribe Curso Educação 
Leitura e Produção de Textos Técnicos e 
Acadêmicos 

532 Jaguaribe Curso Educação Leitura e Produção de Textos 

533 Jaguaribe Curso Educação 
Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem 
instrumental 

534 Jaguaribe Curso Educação Aprendendo Matemática com diversão 

535 Jaguaribe Curso Tecnologia e Produção Curso de Planilhas Eletrônicas 

536 Jaguaribe Curso Educação 
APrendizagem Digital: Utilizando as ferramentas 
do Google Drive 

537 Jaguaribe Evento Tecnologia e Produção Rumo à 4º revolução industrial 

538 Jaguaribe Evento Trabalho Oficina de Desenho Técnico Mecânico 

539 Jaguaribe Evento Tecnologia e Produção 
Pré-FLISOL: Festival Latino Americano de 
Instalação de Software Livre -  FLISOL CEARÁ. 

540 Jaguaribe Evento Educação 
1ª Feira de matemática do município de 
Jaguaribe 

541 Jaguaribe Evento Tecnologia e Produção Encontro Tecnológico de Jaguaribe 

542 Jaguaribe Evento Tecnologia e Produção 
RDC DAY - I Encontro de Redes de 
Computadores 

543 Jaguaribe Programa Educação 
Histórias em quadrinhos e instrumentos 
históricos no ensino de matemática 

544 Jaguaribe Projeto Educação 
Jogos Didáticos como ferramenta lúdica e 
dinâmica para o ensino de Biologia 

545 Jaguaribe Projeto Saúde 
Prática pedagógica aplicada ao ensino de 
Parasitologia Humana no ensino médio 

546 Jaguaribe Projeto Educação 
Teia da diversidade - a informática como 
instrumento de inclusão social 

547 Jaguaribe Projeto Cultura 
Projeto do Clube literário e sarau do IFCE - 
Campus Jaguaribe 
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548 Jaguaribe Projeto Cultura 
Clube literário Palavras de Encantamento e 
Aprendências 

549 Jaguaribe Projeto Educação 
O Uso de Modelos Didáticos Nas Práticas 
Laboratoriais de Biologia 

550 Jaguaribe Projeto Educação Projeto Multidiscipliar de Evasão e Retenção 

551 Jaguaruana Curso Educação Introdução à língua inglesa 

552 Jaguaruana Curso Educação Fundamentos de Matemática Elementar 

553 Juazeiro do Norte Curso Meio Ambiente Curso de Gestão Ambiental 

554 Juazeiro do Norte Curso Educação 
Curso Preparatório para as Olimpíadas 
Cearenses de Química, Modalidade II 

555 Juazeiro do Norte Curso Educação 
Curso Preparatório para as Olimpíadas 
Cearenses de Química, Modalidade I 

556 Juazeiro do Norte Curso Educação 
Oficina de Produção de Materiais de Limpeza 
para Internos do Presídio de Abaetetuba Pará 

557 Juazeiro do Norte Evento Educação 
Minicurso Investigações sobre a geração do 
conhecimento 

558 Juazeiro do Norte Evento Educação 
Oficina de Produção de Materiais de Limpeza 
para Internos do Presídio de Abaetetuba Pará 

559 Juazeiro do Norte Evento Direitos Humanos e Justiça 
Comunidade surda no Cariri: Identidade e 
Atuação Profissional 

560 Juazeiro do Norte Evento Educação Festival de Atletismo 

561 Juazeiro do Norte Evento Meio Ambiente 
Seminário Esgotamento sanitário o Cariri - 
CARTA CARIRI: Anvanços e Desafios 

562 Juazeiro do Norte Evento Educação 
Da Produção ao Consumo: A Ciência 
Alimentando o Brasil 

563 Juazeiro do Norte Evento Educação 
VIII Colóquio de Matemática do IFCE - Campus 
Juazeiro do Norte 

564 Juazeiro do Norte Evento Direitos Humanos e Justiça 
Exposição: Mulher em Risco Protagonista 
BARBIE 

565 Juazeiro do Norte Programa Educação I MOCICA - Mostra Científica do Cariri 

566 Juazeiro do Norte Programa Educação II MOCICA - Mostra Científica do Cariri 

567 Juazeiro do Norte Programa Educação 
NIGER - Núcleo de Investigação de Grupos 
Étnicos Raciais 

568 Juazeiro do Norte Programa Trabalho Time Enactus IFCE Juazeiro do Norte 

569 Juazeiro do Norte Programa Educação 
Programa de aperfeiçoamento de professores de 
matemática do ensino médio - PAPMEM 

570 Juazeiro do Norte Programa Meio Ambiente 

Programa de Implantação de Sistema de Gestão 
Ambiental no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus 
Juazeiro do Norte 

571 Juazeiro do Norte Programa Educação Núcleo de Divulgação de Astronomia 

572 Juazeiro do Norte Programa Educação MOCICA - Mostra Científica do Cariri 

573 Juazeiro do Norte Projeto Meio Ambiente 
Educação Sanitária para Universalização do 
Saneamento: Direito e Dever de Todos. 

574 Juazeiro do Norte Projeto Desporto 
Projeto Karatê no IFCE: o desporto como 
inclusão.  

575 Juazeiro do Norte Projeto Educação 

CRIASA autossustentável, uma forma de 
envolver a escola na solução de problemas 
sociais na cidade de Juazeiro do Norte 

576 Juazeiro do Norte Projeto Educação Orientação Profissional 

577 Juazeiro do Norte Projeto Saúde Programa Inclusão em Movimento 

578 Juazeiro do Norte Projeto Educação 

Redimensionamento das instalações prediais 
como forma de otimizar o consumo de energia, 
proteger a instalação e diminuir o impacto 
ambiental 

579 Juazeiro do Norte Projeto Direitos Humanos e Justiça Formação Cidadã e Direitos Humanos 

580 Juazeiro do Norte Projeto Tecnologia e Produção Curso de Desenvolvimento de Jogos com Unity 5 

581 Juazeiro do Norte Projeto Saúde 

Projeto de exercício físico para saúde e 
qualidade de vida do idoso na comunidade de 
Juazeiro do Norte - CE: melhor idade ativa 

582 Juazeiro do Norte Projeto Educação Laboratório de Ciências 
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583 Juazeiro do Norte Projeto Meio Ambiente Projeto Mais Palmas - Enactus IFCE JN 

584 Juazeiro do Norte Projeto Saúde 
I MOVIMENTO SÊNIOR – Atividades Físicas, 
Artísticas e Sociais para Idosos 

585 Juazeiro do Norte Projeto Educação projeto segundo tempo 

586 Juazeiro do Norte Projeto Saúde 
II MOVIMENTO SÊNIOR – Atividades Físicas, 
Artísticas e Sociais para Idosos 

587 Juazeiro do Norte Projeto Saúde 
III MOVIMENTO SÊNIOR – Atividades Físicas, 
Artísticas e Sociais para Idosos 

588 Juazeiro do Norte Projeto Educação Amigos do Saber 

589 Juazeiro do Norte Projeto Meio Ambiente 
Projeto Coleta Seletiva em Escolas Municipais 
Reciclando o Saber 

590 Limoeiro do Norte Curso Tecnologia e Produção Carcinicultura 

591 Limoeiro do Norte Curso Tecnologia e Produção Carcinicultura 

592 Limoeiro do Norte Curso Educação 
Curso básico de língua brasileira de sinais - nível 
básico 

593 Limoeiro do Norte Curso Educação Descobrindo a Língua Inglesa 

594 Limoeiro do Norte Curso Educação Descobrindo a Língua Inglesa 

595 Limoeiro do Norte Curso Educação Desvendando a Língua Inglesa 

596 Limoeiro do Norte Curso Educação Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (Módulo II) 

597 Limoeiro do Norte Curso Educação Língua Brasileira de Sinais - LIBRS (Módulo I) 

598 Limoeiro do Norte Curso Educação 
Lógica Básica e Resolução de Desafios 
Matemáticos 

599 Limoeiro do Norte Curso Tecnologia e Produção MATLAB 

600 Limoeiro do Norte Curso Trabalho 
Noções de Meio Ambiente, Saúde, Higiene 
Ocupacional e Segurança do Trabalho 

601 Limoeiro do Norte Curso Comunicação Português básico 

602 Limoeiro do Norte Curso Educação Português básico 

603 Limoeiro do Norte Curso Tecnologia e Produção Produção orgânica de banana 

604 Limoeiro do Norte Curso Tecnologia e Produção Produção orgânica e agroecológica 

605 Limoeiro do Norte Curso Educação Proficiência Leitora em Inglês 

606 Limoeiro do Norte Evento Educação 
Leitura, Interpretação e Produção Textual a partir 
das Artes 

607 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção Tilapicultura continental sustentável 

608 Limoeiro do Norte Evento Educação 
A regulamentação da profissão de Educação 
Física e a formação profissional: debates atuais 

609 Limoeiro do Norte Evento Trabalho Atitudes para o sucesso profissional 

610 Limoeiro do Norte Evento Meio Ambiente Capacitação de Produtores Rurais 

611 Limoeiro do Norte Evento Cultura Cinedebate do filme "o doador de memórias" 

612 Limoeiro do Norte Evento Direitos Humanos e Justiça Conhecendo a Cultura Surda 

613 Limoeiro do Norte Evento Educação Conhecendo a Cultura Surda. 

614 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção Curso de SketchUp 2014 

615 Limoeiro do Norte Evento Educação 
Dia de Luta FEAB - Pra QUE[M] Serve Teu 
Conhecimento? 

616 Limoeiro do Norte Evento Educação Dia Mundial do Livro 

617 Limoeiro do Norte Evento Cultura DIA MUNDIAL DO LIVRO 2016 

618 Limoeiro do Norte Evento Educação Divertindo-se com o Inglês 

619 Limoeiro do Norte Evento Direitos Humanos e Justiça 

Educação inclusiva, eu compartilho - Mostra de 
Tecnologia Assistiva – Desenvolvendo protótipo 
para pessoas com deficiência visual. 

620 Limoeiro do Norte Evento Educação 
Experiência na comunicação tátil com surdo-
cego 

621 Limoeiro do Norte Evento Educação 
I Encontro Científico sobre Linguística e Ditadura 
Militar: "falou não tá falado, tem discussão"  

622 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção I Encontro de Tecnologia de Alimentos - IFCE 

623 Limoeiro do Norte Evento Meio Ambiente I Semana da Agronomia 

624 Limoeiro do Norte Evento Meio Ambiente I Semana de Agroecologia 

625 Limoeiro do Norte Evento Educação I Semana de Educação Física 

626 Limoeiro do Norte Evento Meio Ambiente 
I Semana de Engenharia Sanitária e Ambiental (I 
SESA) 
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627 Limoeiro do Norte Evento Trabalho 

II Evento Comemorativo ao Dia do Trabalho: 
Preparando o meu caminho para o mercado de 
Trabalho 

628 Limoeiro do Norte Evento Saúde II Jornada de nutrição 

629 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção 
II Semana de agroecologia - semeando ideias 
pra um semiárido sustentável 

630 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção 
II Semana de Agronomia - "Soberania Alimentar 
e Desenvolvimento Rural" 

631 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção II Semana de tecnologia industrial 

632 Limoeiro do Norte Evento Educação 
Insetário fotográfico - Introdução e Técnicas para 
Fotografias de Insetos 

633 Limoeiro do Norte Evento Meio Ambiente 
Mesa Redonda “Revitalização da Citricultura no 
Vale do Jaguaribe” 

634 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção Minicurso de informática básica 

635 Limoeiro do Norte Evento Educação 
Minicurso de formatação de Trabalhos 
acadêmicos segundo a ABNT 

636 Limoeiro do Norte Evento Educação Minicurso de Informática Básica(Inclusão Digital) 

637 Limoeiro do Norte Evento Educação 
Minicurso de Normalização e Formatação de 
Trabalhos Acadêmicos 

638 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção 
Minicurso sobre confecção placa de circuito 
eletrônico 

639 Limoeiro do Norte Evento Comunicação Minicurso comunicação eficaz 

640 Limoeiro do Norte Evento Educação MOSLIPRO Universo IFCE 2016 

641 Limoeiro do Norte Evento Educação Mostra de Extensão - Universo IFCE 

642 Limoeiro do Norte Evento Trabalho 
Mostra dos projetos de física do curso de 
Mecatrônica 

643 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção 
Oficina Cultivo Adensado de Palma Forrageira e 
Utilização e Manejo na Alimentação Animal 

644 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção 
Oficina Cultivo Orgânico e Adensado de Palma 
Forrageira para Alimentação Animal 

645 Limoeiro do Norte Evento Cultura Oficina de HQs 

646 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção 
Oficina nutrição e manejo alimentar em abelhas 
Apis mellifera 

647 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção 
Oficina nutrição e manejo alimentar em abelhas 
Apis mellifera 

648 Limoeiro do Norte Evento Educação 

Oficina sobre o "novo" acordo ortográfico da 
Língua Portuguesa: o que mudou e o que não 
mudou 

649 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção Produção de Geléias 

650 Limoeiro do Norte Evento Educação Química na Prática 

651 Limoeiro do Norte Evento Educação Redação Oficial 

652 Limoeiro do Norte Evento Educação Sala de sentidos 

653 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção Semana de Tencologia Insdustrial 

654 Limoeiro do Norte Evento Meio Ambiente Semana do Meio Ambiente 

655 Limoeiro do Norte Evento Meio Ambiente Semana do Meio Ambiente 

656 Limoeiro do Norte Evento Educação 
Seminário de Acessibilidade - compreendendo o 
Projeto Cães Guia 

657 Limoeiro do Norte Evento Meio Ambiente 
Seminário de Formação FEAB Coordenação 
Regional V - Nordeste 

658 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção 
Simpósio de planejamento e gestão aplicado à 
produção de ruminantes 

659 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção Universo de Projetos da Mecatrônica 

660 Limoeiro do Norte Evento Trabalho UNIVERSO IFCE 

661 Limoeiro do Norte Evento Tecnologia e Produção 
VII Semana Mundial da Alimentação -  IFCE 
Campus Limoeiro do Norte 

662 Limoeiro do Norte Evento Educação Workshop de estatística e experimentação 

663 Limoeiro do Norte Programa Educação Programa IFCE + 

664 Limoeiro do Norte Projeto Meio Ambiente 

A prática da carcinicultura – Diagnóstico 
situacional e informes de boas práticas em 
Jaguaruana - CE 
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665 Limoeiro do Norte Projeto Meio Ambiente 

Educação Inclusiva, Eu compartilho - Vivências 
Inclusivas: tecendo um novo olhar para a pessoa 
com deficiência. 

666 Limoeiro do Norte Projeto Saúde 
Assistência primária em comunidades voltadas 
para PNAN 

667 Limoeiro do Norte Projeto Desporto Atividade física e lazer na melhor idade 

668 Limoeiro do Norte Projeto Tecnologia e Produção 

Difusão de tecnologias para produção de 
alimentos com base agroecológica no Baixo 
Jaguaribe 

669 Limoeiro do Norte Projeto Meio Ambiente 
Educação sustentável através de olericultura 
orgânica para alunos do ensino fundamental 

670 Limoeiro do Norte Projeto Direitos Humanos e Justiça ENTRELAÇADOS 

671 Limoeiro do Norte Projeto Meio Ambiente 
Fitorremedição de efluentes aquícolas utilizando 
microalgas 

672 Limoeiro do Norte Projeto Tecnologia e Produção 

Formação do núcleo de estudo em agroecologia 
e produção orgânica na região do valeo do 
Jaguaribe, Ceará 

673 Limoeiro do Norte Projeto Educação Hortvida 

674 Limoeiro do Norte Projeto Saúde 
IFCE + Saúde: Conquistando mais qualidade de 
vida com a Nutrição 

675 Limoeiro do Norte Projeto Saúde IFCE + Saúde: Corpo em Movimento 

676 Limoeiro do Norte Projeto Saúde IFCE + Saúde: Equilíbrio e Força Emocional 

677 Limoeiro do Norte Projeto Saúde 
IFCE + Saúde: promovendo hábitos de vida 
saudáveis 

678 Limoeiro do Norte Projeto Saúde IFCE Comunidade 

679 Limoeiro do Norte Projeto Cultura IFCE+ Cultura 

680 Limoeiro do Norte Projeto Educação 
Natação para crianças e adolescentes - Projeto 
BOT 

681 Limoeiro do Norte Projeto Tecnologia e Produção 

Orientação das Boas Práticas de Fabricação em 
estabelecimentos alimentícios no município de 
Jaguaruana-CE 

682 Limoeiro do Norte Projeto Saúde 
Perfil nutricional e educação alimentar na 
promoção da saúde de pré-escolares. 

683 Limoeiro do Norte Projeto Saúde Peso Ideal 

684 Limoeiro do Norte Projeto Tecnologia e Produção Piscicultura sustentável no Castanhão 

685 Limoeiro do Norte Projeto Tecnologia e Produção 
Produção e conservação de cultivares crioulas 
de feijão irrigados com efluente aquícola. 

686 Limoeiro do Norte Projeto Tecnologia e Produção 
Projeto de apoio ao desenvolvimento sustentável 
da pecuária no semiárido 

687 Limoeiro do Norte Projeto Educação 

Projeto de Formação Pedagógica para docentes 
em Serviço através de Oficinas Reflexivas – 
PROFESSOR 

688 Limoeiro do Norte Projeto Meio Ambiente 
Revitalização da citricultura no Vale do 
Jaguaribe 

689 Limoeiro do Norte Projeto Tecnologia e Produção 

Transferência de tecnologias no APL de 
piscicultura do Castanhão: implantação de 
normas de segurança alimentar em mini-planta 
de beneficiamento de pescado 

690 Limoeiro do Norte Projeto Tecnologia e Produção 
Uso consciente de produtos fitossanitários em 
comunidades rurais do Vale do Jaguaribe 

691 Maracanaú Curso Desporto 
Regras de futebol de Campo e suas 
Atualizações 

692 Maracanaú Evento Meio Ambiente Controle Biológico 

693 Maracanaú Evento Educação 
Jogos para Pessoas com Deficiência (PCD's)/ 
NAPNE - IFCE- MARACANAÚ. 

694 Maracanaú Evento Tecnologia e Produção OxenTI 

695 Maracanaú Programa Cultura Coral do município de Maracanaú 

696 Maracanaú Programa Tecnologia e Produção 
Projeto de Extensão de Inclusão Digital, robótica 
e metareciclagem nas instituições de ensino 
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697 Maracanaú Projeto Educação 

A Química Forense como ferramenta de ensino 
de Química nas escolas de Maracanaú: uma 
abordagem de ensino em CTSA 

698 Maracanaú Projeto Meio Ambiente 
Apoena: boas práticas agrícolas e estímulo ao 
empreendedorismo 

699 Maracanaú Projeto Meio Ambiente 

Caracterização das Lagoas de Maracanaú 
quanto à concentração de metais pesados 
através do desenvolvimento de metodologia 
analítica envolvendo esferas de sílica modificada 
com pirrolidina 

700 Maracanaú Projeto Desporto Craque na bola e na escola 

701 Maracanaú Projeto Meio Ambiente Cultura viva 

702 Maracanaú Projeto Cultura 

Curso de extensão de robótica educacional 
como ferramenta de interdisciplinaridade e 
metareciclagem nas instituições de ensino 

703 Maracanaú Projeto Educação Desempenho Acadêmico 

704 Maracanaú Projeto Tecnologia e Produção Discutindo TI 

705 Maracanaú Projeto Meio Ambiente 
GAIACINE O cinema como ferramenta de 
aprendizagem 

706 Maracanaú Projeto Meio Ambiente 

Gerenciamento de resíduos sólidos como 
ferramenta para práticas de educação ambiental 
na escola municipal de ensino fundamental Braz 
Ribeiro da Silva 

707 Maracanaú Projeto Tecnologia e Produção 
Gestão de Projeto e Produção de Tecnologia 
Assistiva Baseada em Software Livre 

708 Maracanaú Projeto Meio Ambiente 

Implantação de uma Tecnologia Social em uma 
Comunidade Rural carente visando o tratamento 
do esgoto e o reuso da água para a produção 
agrícola 

709 Maracanaú Projeto Meio Ambiente 

Implantação de um tecnologia social numa 
comunidade rural carente, visando o tratamento 
do esgoto e o reúso da água para a produção 
agrícola 

710 Maracanaú Projeto Educação 
Introdução à Lógica de Programação para o 
Ensino Fundamental e Médio 

711 Maracanaú Projeto Saúde Mexa-se 

712 Maracanaú Projeto Saúde Nadando com Autonomia 

713 Maracanaú Projeto Educação 
Portal do educador - IFCE Maracanaú: uma 
ferramenta a serviço do ensino 

714 Maracanaú Projeto Saúde 
Prevenção contra Zika por meio da propagação 
de ações educativas em Maracanaú, CE 

715 Maracanaú Projeto Meio Ambiente Projeto agroambiental de Aracoiaba - PROAR 

716 Maracanaú Projeto Meio Ambiente 
Projeto Pitaguary: uma iniciativa sustentável 
para geração de renda 

717 Maracanaú Projeto Desporto Segundo Tempo 

718 Maracanaú Projeto Educação 
Uso da Química Forense como ferramenta de 
ensino de Química nas escolas de Maracanaú 

719 Morada Nova Curso Educação Basic English and Conversation 

720 Morada Nova Curso Tecnologia e Produção 

Construção artesanal de tanques em 
ferrocimento para o cultivo de organismos 
aquáticos 

721 Morada Nova Curso Educação Fundamentos de Matemática 

722 Morada Nova Curso Tecnologia e Produção Programação para Arduínos 

723 Morada Nova Evento Tecnologia e Produção Beneficiamento do Pescado 

724 Morada Nova Evento Tecnologia e Produção Beneficiamento do Pescado 

725 Morada Nova Evento Tecnologia e Produção Carcinicultor Familiar 

726 Morada Nova Evento Tecnologia e Produção Carcinicultura em Águas Oligoalinas 

727 Morada Nova Evento Trabalho Construção de Viveiros de terra para Aquicultura  

728 Morada Nova Evento Tecnologia e Produção Desenho assistido por computador 

729 Morada Nova Evento Educação Matemática Básica 

730 Morada Nova Evento Educação Química base 
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731 Morada Nova Evento Trabalho 
Segurança do Trabalho - Atuação do Engenheiro 
de Pesca 

732 Morada Nova Projeto Saúde 
Vivenciar e sentir: práticas para uma 
integralidade 

733 Paracuru Curso Educação Didática e saberes da docência 

734 Paracuru Curso Educação Iniciação ao Documentário 

735 Paracuru Curso Educação Web Rádio 

736 Quixadá Curso Cultura Curso Básico de Desenho Artístico 

737 Quixadá Curso Educação Curso básico de Espanho semipresencial 

738 Quixadá Curso Educação Curso de Educação Inclusiva 

739 Quixadá Curso Meio Ambiente Pequeno Empreendedor Rural 

740 Quixadá Evento Cultura 1º Julho Literário 

741 Quixadá Evento Desporto Aventurando-se nos monólitos de Quixadá 

742 Quixadá Evento Cultura Coletivo de Artes Visuais e Fotografia 

743 Quixadá Evento Educação 
Evento de lançamento do livro "Entre o silêncio e 
a hiperatividade: o TDAH em sala de aula" 

744 Quixadá Evento Educação 
Fotografia e suas possibilidades: da profissional 
ao celular. 

745 Quixadá Evento Saúde 
Fundamentos da medicina nuclear e progressos 
na pesquisa  do câncer 

746 Quixadá Evento Educação Gincana Educativa IFCE Campus de Quixadá 

747 Quixadá Evento Cultura I Jornada Audiovisual do IFCE campus Quixadá 

748 Quixadá Evento Meio Ambiente I Mobilização de Recuperação Ambiental 

749 Quixadá Evento Meio Ambiente 
I Semana da Engenharia Ambiental e Sanitária 
do IFCE campus de Quixadá 

750 Quixadá Evento Cultura I Seminário Tempos de Partilha 

751 Quixadá Evento Cultura 
Lançamento do livro "Sob a pétala da pólvora", 
do escritor Élder Vidal. 

752 Quixadá Evento Educação Minicurso de Informática Básica 

753 Quixadá Evento Educação Oficinas de Redação para o Enem 

754 Quixadá Evento Cultura Semana da Consciência Negra 

755 Quixadá Evento Cultura Sob a Pétala da Pólvora 

756 Quixadá Evento Cultura 
Visões sobre a identidade  quilombola dos 
moradores da Serra do Estevão 

757 Quixadá Programa Cultura Campus de Arte e Cultura 

758 Quixadá Programa Cultura 

Programa de Extensão Núcleo de Memórias e 
Identidades Culturais Indígenas e Afro-
brasileiras. 

759 Quixadá Projeto Meio Ambiente “Ecotrilha: uma pegada sustentavel" 

760 Quixadá Projeto Educação 
Campanha de doação de livros - Biblioteca Jáder 
Moreira de Carvalho 

761 Quixadá Projeto Saúde 
Aprimore - Projeto de Aprimoramento da 
Qualidade de Vida através do Autoconhecimento 

762 Quixadá Projeto Tecnologia e Produção 
Assistência técnica para moradias 
autoconstruídas no sertão central cearense 

763 Quixadá Projeto Cultura Cine Clube IFCE 

764 Quixadá Projeto Cultura Coletivo Audiovisual Primeiros Planos 

765 Quixadá Projeto Educação 
Conhecendo o ensino de ciências  na escola 
indígena Jenipapo Kanindé. 

766 Quixadá Projeto Meio Ambiente 
Escritório Modelo de Assessoria Técnica em 
Construção Civil 

767 Quixadá Projeto Educação Estudo Orientado para Cálculo I 

768 Quixadá Projeto Educação 
Formaçã complementar discente sobre 
educação inclusiva 

769 Quixadá Projeto Trabalho 
Formação e Inserção Profissional de 
Engenheiros Juniores (FIPEJrs.)  

770 Quixadá Projeto Educação Grupo de estudo para olimpíadas de matemática 

771 Quixadá Projeto Cultura 
I QUIZINE - I Festival de Fanzines do Sertão 
Central 

772 Quixadá Projeto Comunicação 
II Quizine - Festival de Fanzines do Sertão 
Central 
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773 Quixadá Projeto Comunicação 
NAVI - Núcleo de Pesquisa, Experimento e 
Produção Audiovisual 

774 Quixadá Projeto Tecnologia e Produção Observatório social e econômico do Ceará 

775 Quixadá Projeto Cultura Poéticas do Corpo e do Espaço 

776 Quixadá Projeto Cultura 
Projeto de Extensão Cia de Artes Curral de 
Pedras 

777 Quixadá Projeto Cultura 
Projeto de Extensão Companhia de Dança 
Cactus 

778 Quixadá Projeto Trabalho 

Projeto Inclusão, Integração e Profissionalização 
do Agricultor Familiar no APL de 
Ovinocaprinocultura no Sertão Central do Ceará 

779 Quixadá Projeto Meio Ambiente 

Restauração de matas ciliares da caatinga por 
meio de ações de mobilização ambiental - Parte 
1 

780 Quixadá Projeto Meio Ambiente 

Restauração de matas ciliares da caatinga por 
meio de ações de mobilização socioambiental - 
Parte 2 

781 Quixadá Projeto Cultura 

SARAU: Atividades de extensão para o 
desenvolvimento de habilidades de leituras na 
EEM Coronel Virgílio Távora em Quixadá - Ce 

782 Quixadá Projeto Educação 
Semana de Ciência e Tecnologia 2015: Luz, 
Ciência e Vida 

783 Sobral Curso Tecnologia e Produção As mãos que alimentam a Nação 

784 Sobral Curso Tecnologia e Produção 

Beneficiando comunidade para organização de 
produtos da caprinocultura - Projeto 
Interinstitucional 

785 Sobral Curso Tecnologia e Produção Bioquímica de Alimentos 

786 Sobral Curso Tecnologia e Produção 
Controle de Qualidade em Panificação e 
Agroindústria 

787 Sobral Curso Educação Curso de Libras - Básico 2 

788 Sobral Curso Educação Curso de Libras - Básico I 

789 Sobral Curso Meio Ambiente 

Elaboração dos planos de gestão territorial e 
ambiental das terras indígenas tremembé 
córrego João Pereira (Acaraú/Itarema) e 
Queimadas (Acaraú) 

790 Sobral Curso Tecnologia e Produção Operações Unitárias na Indústria de Alimentos 

791 Sobral Curso Tecnologia e Produção 
Treinamentos de Tecnologia da Informação 
(Suporte TI) 

792 Sobral Evento Meio Ambiente A quebra da sinergia nos ecossistemas 

793 Sobral Evento Trabalho Atendimento Psicológico aos egressos 

794 Sobral Evento Tecnologia e Produção Ameaças virtuais e segurança da informação 

795 Sobral Evento Educação Astronomia - Do Básico ao Prático 

796 Sobral Evento Saúde 
Campanha de Prevenção a acidentes de trânsito 
e prevenção de DSTs 

797 Sobral Evento Direitos Humanos e Justiça Campanha relativa ao dia da mulher 

798 Sobral Evento Educação Capacitação de Mestres de Banda 

799 Sobral Evento Cultura Capoeira no bairro 

800 Sobral Evento Educação Ciclo de Palestras da Licenciatura em Física 

801 Sobral Evento Educação 
Ciclo de Palestras da Licenciatura em Física -
ano 2017 

802 Sobral Evento Educação Ciclo de Palestras - Licenciatura em Física 

803 Sobral Evento Tecnologia e Produção Compartilhando conhecimento sobre Robótica 

804 Sobral Evento Educação Crase sem crise 

805 Sobral Evento Educação Curso de Mecânica Interativa para Mulheres 

806 Sobral Evento Educação Discutindo o solo nas escolas de Sobral 

807 Sobral Evento Meio Ambiente Ecoplantio - Ciclo 2014-2015 

808 Sobral Evento Meio Ambiente Ecoplantio - Ciclo 2015-2016 

809 Sobral Evento Meio Ambiente 

Educação ambiental na escola: da coleta 
seletiva do lixo ao aproveitamento do resíduo 
orgânico 

810 Sobral Evento Cultura 
Ensino coletivo de instrumentos de sopro - 
Clarineta 
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811 Sobral Evento Cultura 
Fazendo Música - FAMUS - Oficinas de Música 
no IFCE de Sobral 

812 Sobral Evento Educação Festival de Libras 

813 Sobral Evento Educação I Encontro de Ex-Alunos do IFCE Campus Sobral 

814 Sobral Evento Educação II Ciclo de Palestras Preparando para a Vida 

815 Sobral Evento Educação 
II Encontro Nacional de Professores de Libras no 
Ensino Superior  

816 Sobral Evento Educação 
III Encontro de Ex-Alunos do IFCE Campus 
Sobral 

817 Sobral Evento Educação II IFCE de Portas Abertas 

818 Sobral Evento Educação III IFCE de Portas Abertas 

819 Sobral Evento Tecnologia e Produção Jornada da Tecnologia 

820 Sobral Evento Cultura Música Popular Brasileira e Prática de Estúdio 

821 Sobral Evento Tecnologia e Produção 
Metrologia Dimensional - Noções Básicas de 
Paquímetro e Régua Graduada 

822 Sobral Evento Trabalho Minicurso boas práticas de manejo de alimentos 

823 Sobral Evento Meio Ambiente Minicurso pragas ligadas ao Babaçu 

824 Sobral Evento Educação Minicurso separação e materiais recicláveis 

825 Sobral Evento Educação 
Palestra: Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Específicas 

826 Sobral Evento Meio Ambiente 
VI Semana do Meio Ambiente/ I Gincana 
Ambiental 

827 Sobral Programa Educação Astronomia na Caatinga 

828 Sobral Programa Cultura Capacita IFCE 2016 

829 Sobral Programa Educação Enactus Ciclo 2014-2015 

830 Sobral Programa Educação Ensino em cena IFCE - campus Sobral 

831 Sobral Programa Desporto Esporte IFCE Sobral 

832 Sobral Programa Meio Ambiente 
Etnomapeamento na Aldeia de Queimadas - 
Tribo dos Tremembés 

833 Sobral Programa Educação FISICARTE 

834 Sobral Programa Educação Programa de Educação Tutorial 

835 Sobral Projeto Educação 

Ciclo de Palestras: Acessibilidade e 
Conscientização - Para a interação social não há 
limites 

836 Sobral Projeto Tecnologia e Produção 
Gestão da Manutenção: Estudo de caso no 
Instituto Federal do Ceará - Campus de Sobral 

837 Sobral Projeto Tecnologia e Produção 

Implantação das boas práticas de fabricação de 
alimentos em uma comunidade da zona rural de 
Sobral-CE. 

838 Sobral Projeto Meio Ambiente 
Implatação da educação ambiental na rede 
pública de ensino de sobral CE 

839 Sobral Projeto Direitos Humanos e Justiça Intro Tec: casa de recuperação 

840 Sobral Projeto Educação 

Introdução de técnicas e práticas de 
amostragem de solos em comunidades do 
Planalto da Ibiapaba e da Depressão Sertaneja 
visando o incremento da produtividade agrícola 

841 Sobral Projeto Tecnologia e Produção 
Mecatrônica: Compartilhando conhecimento de 
Conversão e Controle da Energia 

842 Sobral Projeto Tecnologia e Produção 
Mecatrônica: Compartilhando conhecimento de 
Conversão e Controle da Energia. 

843 Sobral Projeto Educação Oficinas de Matemática 

844 Sobral Projeto Educação Oficinas de Matemática 2015.1 

845 Sobral Projeto Educação Oficinas de Matemática 2016.1 

846 Sobral Projeto Educação Pré-IFCE o Cursinho Federal de Sobral 

847 Sobral Projeto Cultura Práticas musicais coletivas no IFCE Sobral 

848 Sobral Projeto Educação 
Projeto FuLEGO - Minicurso de Robótica com os 
Kits educacionais da LEGO 

849 Sobral Projeto Trabalho Projeto Preparando para o Mercado de Trabalho 
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850 Sobral Projeto Tecnologia e Produção 

Projeto Roboticando: Ampliar os conhecimentos 
científicos dos alunos da E.E.M Dr. José 
Euclides Ferreira gomes Júnior, por meio de 
oficinas de robótica 

851 Sobral Projeto Meio Ambiente Reciclando e Empoderando Vidas 

852 Sobral Projeto Meio Ambiente Reciclar: Nosso papel na cidadania 

853 Sobral Projeto Saúde Saúde e qualidade de vida 

854 Sobral Projeto Direitos Humanos e Justiça Tecnação Solidária 

855 Sobral Projeto Direitos Humanos e Justiça Tecnação solidária 

856 Sobral Projeto Educação 

Time Enactus Ciclo 2013-2014: manejo da 
cultura e beneficiamento da amêndoa do babaçu 
pelas quebradeiras de coco da Serra da 
Meruoca 

857 
Tabuleiro do 
Norte Curso Educação Argumentação na Redação do ENEM 

858 
Tabuleiro do 
Norte Curso Educação Cursinho preparatório para Petrobras 

859 
Tabuleiro do 
Norte Curso Tecnologia e Produção Curso Básico/intermediário Autodesk INVENTOR 

860 
Tabuleiro do 
Norte Curso Tecnologia e Produção Curso de eletricista industrial 

861 
Tabuleiro do 
Norte Curso Educação Curso Intensivo de Espanhol para o Enem 

862 
Tabuleiro do 
Norte Curso Comunicação Curso preparatório ENEM 

863 
Tabuleiro do 
Norte Curso Educação Intensivo de Inglês para o Enem 

864 
Tabuleiro do 
Norte Curso Cultura Prática de Canto e Coral 

865 
Tabuleiro do 
Norte Curso Cultura Práticas de Teclado Coletivo 

866 
Tabuleiro do 
Norte Curso Tecnologia e Produção Princípios de Automação Industrial 

867 
Tabuleiro do 
Norte Curso Educação Redação do ENEM 

868 
Tabuleiro do 
Norte Curso Tecnologia e Produção 

Sistema de Injeção Eletrônica Diesel Cammom 
Rail 

869 
Tabuleiro do 
Norte Curso Tecnologia e Produção Soldagem Elétrica: Eletrodo Revestido 

870 
Tabuleiro do 
Norte Evento Desporto 

1° Jogos Internos do IFCE - campus Tabuleiro 
do Norte 

871 
Tabuleiro do 
Norte Evento Desporto 1º Desafio IFCE de Futsal 

872 
Tabuleiro do 
Norte Evento Educação 

II Encontro Tecnológico IFCE Campus Tabuleiro 
do Norte 

873 
Tabuleiro do 
Norte Evento Cultura III Arraiá do Cumpadi IF 

874 
Tabuleiro do 
Norte Evento Direitos Humanos e Justiça III Semana da Mulher 

875 
Tabuleiro do 
Norte Evento Tecnologia e Produção 

Palestra “Atualização técnica em transmissão 
automotiva - linha pesada” 

876 
Tabuleiro do 
Norte Evento Meio Ambiente Semana do Meio Ambiente 

877 
Tabuleiro do 
Norte Evento Educação Universo IFCE 

878 
Tabuleiro do 
Norte Projeto Desporto Desenvolvimento de Atividades Desportivas 

879 
Tabuleiro do 
Norte Projeto Educação Longa Vida: A Melhor Idade no IFCE 

880 
Tabuleiro do 
Norte Projeto Educação Oficinas de Práticas Orais (Língua Inglesa) 

881 
Tabuleiro do 
Norte Projeto Cultura Práticas de Canto Coral 

882 
Tabuleiro do 
Norte Projeto Educação Preparando alunos para OBMEP 

883 
Tabuleiro do 
Norte Projeto Trabalho 

Projeto de Qualificação Profissional de Tabuleiro 
do Norte - QUALITAB  

884 
Tabuleiro do 
Norte Projeto Educação Projeto Lighter English - Inglês Básico 
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885 
Tabuleiro do 
Norte Projeto Desporto 

Projeto Qualidade de Vida: O IFCE cuidando de 
sua saúde 

886 Taua Evento Trabalho 
Oficina de Orientação para o Mercado de 
Trabalho  

887 Taua Evento Tecnologia e Produção Curso Segurança em Redes de Computadores 

888 Taua Evento Tecnologia e Produção 

DifusÃ£o de tecnologias para a melhoria da 
qualidade de produtos de origem animal e 
sustentabilidade de pequenos produtores da 
regiÃ£o do SertÃ£o de Inhamuns - CE. 

889 Taua Evento Desporto Jogos Internos do IFCE - JIIFs Tauá 2016 

890 Taua Evento Tecnologia e Produção 
Minicurso de Instalação de Cabeamento 
Estruturado 

891 Taua Evento Trabalho 
Palestra Banco do Nordeste - Oportunidades e 
desafios do agronegócios em Tauá  

892 Taua Evento Meio Ambiente Semana de Meio Ambiente 

893 Taua Evento Educação 
Palestra Lançamento Projeto Empresa Júnior 
IFCE Tauá - TauáTEC  

894 Taua Programa Educação 
Conexão de saberes: IFCE Tauá prepara para o 
ENEM 

895 Taua Projeto Educação 
Aprendiz das Tecnologias da Informação e 
Comunicação no contexto da educação Infantil 

896 Taua Projeto Trabalho Clube do Excel 

897 Taua Projeto Tecnologia e Produção 
Difusão da técnica de fenação através de 
enfardade 

898 Taua Projeto Educação Empreendedores em ação 

899 Taua Projeto Trabalho 
Empresa Junior do IFCE campus Tauá “TauaTec 
– Soluções” 

900 Taua Projeto Tecnologia e Produção 
Grupo de Estudos em Tecnologias para o 
Semiárido (GETESA) 

901 Taua Projeto Tecnologia e Produção 

Implantação de Projeto Mandala na Campus 
avançado de Tauá para difusão de tecnologias e 
apoio a realização de aulas práticas 

902 Taua Projeto Educação 
O plano de negócio como objeto de intenção 
empreendedora 

903 Taua Projeto Cultura 
Partilhas do sensível: luteria popular no Campus 
(uma experiência lítero-musical) 

904 Taua Projeto Comunicação Podcast IFcast Tauá 

905 Taua Projeto Educação Preparatório para o concurso da PMCE 

906 Taua Projeto Tecnologia e Produção 

Projeto de difusão de tecnologias de conviv^ncia 
com o semiárido para produtores rurais, alunos 
de ensino médio e do curso técnico em 
agronegócio do município de Tauá-CE. 

907 Taua Projeto Tecnologia e Produção 

Terminação de cordeiros deslanados em sistema 
de iintegraçãii lavoura pecuária no semi-árido 
nordestino 

908 Taua Projeto Cultura Xeque Mate 

909 Tianguá Curso Comunicação 
Alfabetização em LIBRAS para alunos surdos do 
Município de Tianguá – CE  

910 Tianguá Curso Tecnologia e Produção Capacitção em Linux Básico 

911 Tianguá Curso Educação 
Curso de Educação, Direito do Trabalho e 
Cidadania 

912 Tianguá Curso Educação Curso de Língua Inglesa - Basic Stage 

913 Tianguá Curso Comunicação Curso de Língua Inglesa - English Speakers 

914 Tianguá Curso Cultura Dançando na Serra 

915 Tianguá Curso Tecnologia e Produção Introdução a programação em C 

916 Tianguá Curso Educação Língua Inglesa – Basic Stage 

917 Tianguá Curso Comunicação 
Libras e Cidadania:Curso básico para 
Professores do Município de Tianguá. 

918 Tianguá Curso Saúde Noções Básicas em Primeiros Socorros 

919 Tianguá Curso Tecnologia e Produção Programação Web 
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920 Tianguá Evento Meio Ambiente 
Cadastro ambiental rural (CAR): Formação de 
agentes facilitadores. 

921 Tianguá Evento Tecnologia e Produção Cultivo Hidropônico 

922 Tianguá Projeto Cultura Bailes pré carnaval 

923 Tianguá Evento Cultura Crianças no IFCE 

924 Tianguá Evento Tecnologia e Produção 
Encontro de Tecnologia da Informação da 
Ibiapaba - ETIB 

925 Tianguá Evento Cultura Fogueira dos namorados 

926 Tianguá Evento Educação I Semana do Ensino de Física 

927 Tianguá Evento Meio Ambiente 

I Semana do Técnico Agrícola da Região da 
Ibiapaba, no Campus Tianguá, na perspectiva da 
produção sustentável.  

928 Tianguá Evento Meio Ambiente 

II Semana do Técnico Agrícola da Região da 
Ibiapaba: Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
frente a cenários e desafios. 

929 Tianguá Evento Educação O dia do físico 

930 Tianguá Evento Meio Ambiente 

Seminário Sustentável da Caatinga: uma 
proposta de ação extensionista durante os 
sábados letivos, no Campus Tianguá, IFCE. 

931 Tianguá Evento Educação Xadrez para Iniciantes  

932 Tianguá Programa Educação Seja Legal 

933 Tianguá Projeto Educação Atividade física através da prática do futsal 

934 Tianguá Projeto Cultura Canta Campus 

935 Tianguá Projeto Tecnologia e Produção 

Capacitação de agricultores(as) no planejamento 
e aplicação de práticas agroecológicas em duas 
unidades produtivas da Região da Ibiapaba. 

936 Tianguá Projeto Tecnologia e Produção 
Capacitação de jovens rurais na gestão e 
manejo em Sistemas de Produção Mandala. 

937 Tianguá Projeto Tecnologia e Produção 
Digitalização e acessibilidade do arquivo 
diocesano de Tianguá-Ceará 

938 Tianguá Projeto Cultura Expressões da Montanha 

939 Tianguá Projeto Educação LETRÚMEROS: alfabetização inclusiva 

940 Tianguá Projeto Tecnologia e Produção Nascente Incubadora 

941 Tianguá Projeto Educação 
Projeto mãos na terra, agroecologia e segurança 
alimentar e nutricional 

942 Tianguá Projeto Educação 
Saúde e Lazer através da prética de esportes: 
voleibol, futsal, atletismo e dança do ventre. 

943 Tianguá Projeto Educação Violão Básico 

944 Ubajara Curso Educação 
Curso de Extensão de Técnicas de Estudo e 
Aprendizagem 

945 Ubajara Curso Educação 
Curso regular básico de Inglês para professores 
e servidores e comunidade 

946 Ubajara Curso Educação Redação para o ENEM 

947 Ubajara Evento Trabalho 
27ª edição da FEPAI – Feira de Negócios da 
Ibiapaba  

948 Ubajara Evento Educação 
“Iniciação Científica: Elaboração do Currículo 
Lattes” 

949 Ubajara Evento Saúde 
Campanha de mobilização contra o mosquito 
Aedes aegypti 

950 Ubajara Evento Direitos Humanos e Justiça 
Dia da mulher promovido pela Assistencia Social 
de Ubajara em parceria com SENAC e IFCE 

951 Ubajara Evento Cultura I Encontro da Gastronomia 

952 Ubajara Evento Cultura III Araiá do IFCE - Campus Ubajara 

953 Ubajara Evento Meio Ambiente 

Levantamento do Uso de Agrotóxicos e seus 
impactos ambientais versus agricultura orgânica 
na serra da Ibiapaba: uma reflexão sobre 
desafios e possibilidades. 

954 Ubajara Evento Saúde 
Os Efeitos das Doenças Tipo LER/Dort nos 
Profissionais da Gastronomia 
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955 Ubajara Evento Cultura 
Passeata e Stand no Marco de Lançamento das 
Festividades do Centenário de Ubajara 

956 Ubajara Evento Tecnologia e Produção Stand no X Festival de Mel, Chorinho e Cachaça 

957 Ubajara Evento Direitos Humanos e Justiça 
Dia Internacional da Mulher: reflexão sobre 
discursos e práticas 

958 Ubajara Projeto Trabalho 

“Processamento Mínimo de Frutos e Hortaliças   
para agricultores familiares do municipio de 
Ubajara.” 

959 Ubajara Projeto Educação 

Educação Nutricional em alunos de escolas 
municipais de Ubajara-Ce, na redução do 
desperdício da merenda escolar. 

960 Ubajara Projeto Educação 
Grupo de discursão sobre teorias e práticas em 
educação 

961 Ubajara Projeto Tecnologia e Produção 

Implantação de horta na escola José Fernandes 
de Lima, situada na comunidade de Pindoba, 
Ubajara CE 

962 Ubajara Projeto Tecnologia e Produção 

Implantação de horta na escola Maroca 
Perdigão, situada na comunidade de Nova 
Veneza, Ubajara CE 

963 Ubajara Projeto Trabalho Mesa redonda de empreendedorismo 

964 Ubajara Projeto Trabalho 

Parcerias institucionais e empresariais com foco 
na empregabilidade dos alunos cursistas e 
egressos do curso técnico de alimentos do 
campus de Ubajara- Ceará 

965 Ubajara Projeto Saúde 
Praticando na Ibiapaba-CE: práticas corretas de 
alimentação à nível doméstico. 

966 Ubajara Projeto Direitos Humanos e Justiça 

Projeto de atendimento e ressocialização da 
pessoa reclusa: Uma iniciativa do Conselho da 
Comunidade Carcerária do municipio de Ubajara 

967 Ubajara Projeto Educação 
Rede de Saberes: compartilhando 
conhecimentos, fortalecendo experiências 

968 Umirim Curso Tecnologia e Produção 
Aplicativos de escritório: editor de texto, planilha 
eletrônica  e editor de slides. 

969 Umirim Curso Trabalho 
Aplicativos de escritório: editor de texto, planilha 
eletrônica e editor de slides. 

970 Umirim Curso Educação Inglês Básico: As várias faces do inglês 

971 Umirim Curso Educação 

Inovando a sala de aula com tecnologias digitais 
e estratégias para aprendizagem centradas no 
estudante 

972 Umirim Curso Tecnologia e Produção Progamação para dispositivos móveis 

973 Umirim Evento Educação Alfabetização Digital 

974 Umirim Evento Educação Construções geometricas 

975 Umirim Evento Educação Encontro de Egressos 

976 Umirim Evento Meio Ambiente 
I reunião de estudo agropecuário e sócio 
ecolóico do meio rural - RENASCER 

977 Umirim Evento Meio Ambiente 
I Seminário sobre Agricultura Familiar do campus 
Umirim 

978 Umirim Evento Tecnologia e Produção II Seminário da Agricultura Familiar 

979 Umirim Evento Trabalho Produção e Vendas de Trufas de Chocolate 

980 Umirim Evento Educação UNIVERSO IFCE 

981 Umirim Evento Educação Curso de álgebra linear 

982 Umirim Evento Educação 
Orientação Profissional e Construção de Projeto 
de Vida 

983 Umirim Evento Educação Projeto Viva Leitura IFCE 

984 Umirim Projeto Educação 
Ações extensionistas de divulgação e 
popularização da Química 

985 Umirim Projeto Cultura Cine Diversão 

986 Umirim Projeto Meio Ambiente Com Viver 

987 Umirim Projeto Cultura Convivência com o semiárido 

988 Umirim Projeto Tecnologia e Produção Ajuste técnico agropecuário 
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989 Umirim Projeto Cultura Ambiente de lazer IFCE 

990 Umirim Projeto Tecnologia e Produção Arca do feijão-de-corda 

991 Umirim Projeto Tecnologia e Produção Aspectos técnicos e produção do sorgo  

992 Umirim Projeto Educação Boas Práticas com Defensivos Agrícolas 

993 Umirim Projeto Tecnologia e Produção Capacitações na Área de Informática   

994 Umirim Projeto Meio Ambiente Cultivando a Caatinga 

995 Umirim Projeto Educação Do letramento literário à formação do aluno-autor 

996 Umirim Projeto Educação Geometria euclidiana em ambiente virtual 

997 Umirim Projeto Educação Horta na escola, saúde e educação ambiental 

998 Umirim Projeto Meio Ambiente 

Hortas Escolares: ferramenta de apoio ao 
ensino/aprendizagem para obtenção de uma 
alimentação saudável e preservação do meio 
ambiente 

999 Umirim Projeto Educação IFCE na Praça 

1000 Umirim Projeto Tecnologia e Produção 

Implantação de cisternas de captação de águas 
pluviais para produção de frutas e hortaliças na 
agricultura familiar. 

1001 Umirim Projeto Educação La Hispanidad.  

1002 Umirim Projeto Meio Ambiente 
Manejo sustentável da caatinga no semiárido 
nordestino - um novo olhar 

1003 Umirim Projeto Meio Ambiente 

Produção Agroecológica de Cactos e Plantas 
Suculentas Ornamentais como Alternativa para a 
Geração de Renda para Agricultores Familiares 
no Município de Umirim – Ce 

1004 Umirim Projeto Educação Programa de Extensão e Divulgação de Química  

1005 Umirim Projeto Educação Projeto Enem IFCE 2016 - Campus Umirim. 

1006 Umirim Projeto Comunicação Rádio IFCE Umirim Rural 

1007 Umirim Projeto Educação Re Escrevendo  

1008 Umirim Projeto Educação Semear 

Fonte: Instituto Federal do Ceará (2017). 

 

 


