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Prof. Jesualdo Pereira Farias 

A Universidade Federal do Ceará concretiza, aqui, mais um projeto inspirado em sua determinação de abrir portas 

para a sociedade. O papel que a UFC irá desempenhar, atuando como co-gestora pedagógica da Escola Estadual de 

Educação Profissional Alan Pinho Tabosa, reflete o excelente nível da colaboração estabelecida com a Secretaria da 

Educação do Estado do Ceará, parceria mutuamente enriquecedora e da qual o principal beneficiário tem sido a 

qualidade do ensino que está sendo ministrado nas escolas públicas cearenses. 

O propósito, em Pentecoste, será viabilizar a implantação da metodologia da aprendizagem cooperativa, modalidade 

na qual a nossa Instituição possui larga experiência, graças à atuação do PRECE – Programa de Educação em Células 

Cooperativas. Coordenado pelo Prof. Manuel Andrade Neto, um profissional que consegue reunir entusiasmo, 

determinação, talento e criatividade, o PRECE se apóia no trabalho de estudantes que já conseguiram ingressar no 

Ensino Superior e que compartilham seus conhecimentos com aqueles que se encontram nas Escolas Populares 

Cooperativas. Nesse retorno a suas comunidades, eles atuam como monitores, facilitadores e gestores, exercitando a 

construção do saber de um modo cooperativo. 

A partir da Escola Alan Pinho Tabosa, a UFC irá receber estudantes, para visitação a seus laboratórios e unidades 

acadêmicas, irá trazer até aqui bolsistas dos cursos de licenciatura para colaborar com a Escola, estimular projetos de 

pesquisa, realizar cursos a distância, através da UFC Virtual, e apoiar a organização de eventos, dentre muitas outras 

ações que poderão ser elencadas. 

É importante destacar que a mediação entre a Escola e a Universidade será feita através da Coordenadoria de 

Articulação Escola-Universidade, composta, além do Prof. Manuel Andrade Neto, por dois outros luminares do escalão 

mais representativo da nossa docência, a Profª Ana Célia Clementino Moura, do Departamento de Letras Vernáculas; 

e o Prof. Francisco Audísio Dias Filho, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica. Tenho certeza de que os 

três, através do PRECE e do Programa Células Estudantis de Aprendizagem Cooperativa da Pró-Reitoria de Graduação, 

irão desenvolver aqui um trabalho modelar, abrindo caminho para que este projeto cresça cada vez mais e multiplique 

seus resultados positivos, beneficiando um número cada vez maior de estudantes. 


