
 
Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Medicina 
Departamento de Saúde Comunitária 

Núcleo Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 
 
 

 
Núcleo Tramas - UFC  

Casa de José de Alencar - Sala 07  
Av. Washington Soares, 6055 CEP 60830-640| Fortaleza – CE 

ntramas.ufc@gmail.com 
 

 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO DE 2015 

 
O Núcleo TRAMAS – Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, vinculado ao Departamento de Saúde 

Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, reúne estudantes de 

graduação e pós-graduação de diversas áreas do conhecimento, sob a orientação da Profa. Dra. 

Raquel Rigotto. Desde 1996, em articulação com outros departamentos acadêmicos, instituições 

públicas, organizações não governamentais e movimentos sociais, realiza atividades de 

formação, produção de conhecimento e cooperação social (ensino, pesquisa e extensão) 

relacionadas às implicações de grandes projetos de desenvolvimento para o meio ambiente, a 

saúde e o trabalho de comunidades tradicionais. Mais recentemente, o Núcleo vem se dedicando 

no apoio às lutas por justiça ambiental de comunidades camponesas afetadas pela expansão do 

agronegócio no Baixo Jaguaribe e da mineração no Sertão Central do Ceará.  

 

PROJETO DE EXTENSÃO 

Meio Ambiente, Saúde, Comunicação e Cultura – Transformações Territoriais e a 

Juventude no Sertão Central Cearense 

O projeto visa à realização do Curso de Formação em Comunicação, Saúde, Produção Cultural e 

Agroecológica objetivando promover ações de formação, produção de conhecimento e 

desenvolvimento técnico-profissional articulando e integrando experiências, acesso às 

tecnologias sociais e formação cidadã para a juventude rural do Sertão Central do Ceará na 

perspectiva de contribuir com o fortalecimento de sua autonomia, garantia dos direitos 

territoriais, de saúde, socioambientais, econômicos e culturais visando o desenvolvimento rural 

sustentável. O projeto será realizado em comunidades localizadas nos municípios de Santa 

Quitéria, Canindé e Itatira, no estado do Ceará, em parceria com entidades e movimentos sociais 

do campo, instituições educacionais com atuação nos diferentes níveisde formação, zelando 

pelos princípios de inclusão, participação e interação do Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA). O curso terá carga horária de 400h/aula, em regime de 

alternância, com estágio de vivência e intervenção nas comunidades, capacitando 30 jovens 

multiplicadores em: elaboração e desenvolvimento de projetos culturais, artísticos e de 

comunicação; em agroecologia e produção orgânica na perspectiva do incentivo a inserção 

produtiva da juventude; em tecnologias da comunicação e da informação (TICs) e em vigilância 
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popular em saúde. Os dois estudantes selecionados desenvolverão atividades de monitoria 

durante o referido curso, acompanhando e contribuindo no desenvolvimento das atividades de 

ensino e de produção de materiais. 

 

INSCRIÇÃO  

Os(as) estudantes interessados(as) deverão enviar documentação para o e-mail: 

ntramas.ufc@gmail.com até o dia 26 de janeiro. Dúvidas deverão ser enviadas também através 

do e-mail.  

Documentação: Currículo Lattes, Comprovante de Matrícula 2015.1 e Carta de Motivações 

(Itens: trajetória acadêmica, interesse pelo projeto, expectativas frente à monitoria e indicação 

de disponibilidade de tempo. Este documento deve ter no máximo 03 páginas com espaçamento 

1,5 e fonte Arial 11). 

Entrevistas: 02 de fevereiro. 

Período de Vigência: a duração é de 11 (onze) meses (fevereiro a dezembro de 2015), com 

possibilidade de prorrogação de mais 12 (doze) meses (janeiro a dezembro de 2016).  

Carga horária: 16h semanais. 

Valor da bolsa: R$ 400,00  

O resultado final será divulgado no dia 03 de fevereiro.  

Critérios de seleção: Poderão concorrer às vagas estudantes de todos os cursos da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará (IFCE), com conhecimentos e experiências em comunicação popular, arte e cultura ou 

agroecologia. Além de ter interesse pelas questões socioambientais, compromisso com 

atividades de extensão e disponibilidade para realizar viagens para Canindé, Santa Quitéria e 

Itatira, inclusive durante os finais de semana. 


