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Este relatório tem como objetivo fazer o monitoramento das ações em andamento. 

Também é uma forma de mobilizar as equipes para que reflitam sobre a trajetória dos 

Programas/Projetos e readéquem no que for necessário seus planos de ação. 

Para que isso aconteça, o preenchimento deste Relatório Parcial de Projeto/Programa 

deve ser realizada previamente uma reflexão de suas questões juntamente com todos 

os envolvidos na ação (professores, estudantes e comunidade). 

 
Título da Ação:  

 
1. Modalidade da Ação de Extensão 

Modalidade da Ação de Extensão:  [  B  ] 
Informe a letra correspondente à modalidade (opção única). Observe a conceituação do Plano Nacional de 
Extensão transcrita abaixo e escolha a que mais se encaixe à ação de extensão proposta. 

 a. Programa: Conjunto de ações de caráter orgânico-institucional, de médio e longo prazo, com clareza de 

diretrizes e orientadas a um objetivo comum, articulando projetos e outras ações existentes. 

 b. Projeto: Conjunto de ações processuais contínuas, de caráter educativo, social, cultural, científico e 

tecnológico. Se um projeto se caracteriza por uma relação contratual de prestação de serviços, deverá ser 
registrada como “Prestação de serviços”. Entretanto, se essa prestação é parte de um conjunto de ações 
processuais contínuas, a ação deve ser registrada como projeto. Cursos não devem ser registrados como 
projetos, embora sua elaboração envolva a existência de projeto operacional. 

 

2. A ação se vincula a algum outro projeto/programa? Qual? 

 
 

3. Área Temática 
3.1. Área Principal (Selecione apenas 
uma opção) 

3.2. Áreas Secundárias  

3.1.1. Saúde 
3.1.2. Tecnologia  
3.1.3. Trabalho 

3.1.4.  Meio Ambiente 
3.1.5. Cultura 
3.1.6. Comunicação 
3.1.7. Educação 
3.1.8. Direitos Humanos  

[    ] 
[    ] 
[    ] 
[    ] 

[    ] 
[    ] 
[ X ] 
[    ] 

3.2.1. Saúde 
3.2.2. Tecnologia  
3.2.3. Trabalho 

3.2.4.  Meio Ambiente 
3.2.5. Cultura 
3.2.6. Comunicação 
3.2.7. Educação 
3.2.8. Direitos Humanos  

[    ] 
[ X ] 
[ X ] 
[ X ] 

[ X ] 
[ X ] 
[ X ] 
[    ] 

Todas as ações de extensão devem ser classificadas segundo uma área temática. Quando relacionadas a 
mais de uma área, propõe-se que sejam classificadas em área temática principal e secundária. Mesmo que 



não se encontre no conjunto das áreas temáticas uma correspondência absoluta entre o objeto da ação e 
o conteúdo descrito nas áreas, a mais aproximada, tematicamente, deverá ser escolhida. 
 

4.  Equipe de trabalho (inserir quantas linhas for necessário) 
Nome Função Atividades desenvolvidas 

Jânio do Nascimento Lima 
 

TA Coordenador do Projeto. 

Jeferson Antunes 
 

AB Pesquisa, apresentação de 
atividades, coordenação do grupo de 
estudos, coordenação do Laboratório 
criativo de jogos cooperativos, 
representar o projeto em eventos e 
reuniões. 

Samuel Cavalcante Onofre AV Membro do Laboratório criativo de 
jogos cooperativos, participa do 
grupo de estudos em jogos 
cooperativos, participa de atividades 
de implementação e avaliação 
metodológica. 

Lizandra de Barros de Sousa 
 
 

AV Membro do Laboratório criativo de 
jogos cooperativos, participa do 
grupo de estudos em jogos 
cooperativos, participa de atividades 
de implementação e avaliação 
metodológica. 

Wesley Castro Teixeira AV Membro do Laboratório criativo de 
jogos cooperativos, participa do 
grupo de estudos em jogos 
cooperativos, participa de atividades 
de implementação e avaliação 
metodológica. 

Rafael Monteiro AV Membro do Laboratório criativo de 
jogos cooperativos, participa do 
grupo de estudos em jogos 
cooperativos, participa de atividades 
de implementação e avaliação 
metodológica. 

Função: Docente (D); Aluno Bolsista (AB); Aluno Voluntário (AV); Técnico-Administrativo (TA); Outras 
funções: especifique. 
 

5.  A equipe do projeto/programa passou por alguma capacitação? Se 
sim, descrever no quadro abaixo.  
(inserir quantas linhas for necessário) 

Título da capacitação Ministrante N. 
Parti
cipa
ntes 

Qual metodologia utilizada na 
capacitação? 

Limites e possibilidades dos 
jogos cooperativos na 
educação 
 

Jeferson Antunes 6 Exposição dialogada, 
experimentação de jogos 
cooperativos, revisão 
bibliográfica. 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



6. Essas capacitações ajudaram para que a equipe desenvolvesse melhor 
as atividades do projeto/programa? De que forma? 
 
Com esta atividade os membros do projeto conheceram o universo dos jogos 
cooperativos e diversas possibilidades de uso na educação. Proporcionado este 
momento os participantes puderam imergir tanto em atividades práticas de 
experimentação de jogos, como conhecer o referencial teórico que cerca o campo de 
estudos; o que lhes proporcionou uma maior coesão a proposta do projeto, facilitando 
as atividades posteriores. 
 
 

7.  Das atividades previstas para o semestre, assinale em que nível elas 
foram concretizadas. (Inserir quantas linhas for necessário) 

ATIVIDADE PREVISTA (DE ACORDO COM O 
CADASTRO DO PROJETO) N

A
D

A
 

P
O

U
C

O
 

P
A

R
C

IA
L

 

T
O

T
A

L
 Justifique caso alguma atividade 

tenha sido realizada nada ou 
pouco. 

 
Grupo de estudos 

  X  É uma atividade recorrente, portanto, 
sempre em construção, sempre será 
parcial. 

 
Pesquisa e sistematização de jogos colaborativos 

  X  É uma atividade recorrente, portanto, 
sempre em construção, sempre será 
parcial. 

 
Pesquisa e sistematização de atividades transversais 

  X  É uma atividade recorrente, portanto, 
sempre em construção, sempre será 
parcial. 

 
Atividade criativa de confecção de jogo colaborativo (1) 

   X  

Confecção do primeiro e-book com material 
sistematizado 

  X   

Articulador em evento de apresentação de jogos 
colaborativos, apresentação de estudos e metodologias 
colaborativas em escola da cidade do Crato 

  X   

Articulador em evento de apresentação de jogos 
colaborativos, apresentação de estudos e metodologias 
colaborativas em escola da cidade do Juazeiro do Norte 

  X   

Articulador em evento de apresentação de jogos 
colaborativos, apresentação de estudos e metodologias 
colaborativas em escola da cidade do Barbalha 

  X   

Relato e sistematização das metodologias 
implementadas 

   X  

Confecção do segundo e-book com material 
sistematizado 

 X   Ainda terminando o primeiro e-book. 

Articulador no evento de apresentação de jogos 
colaborativos, apresentação de estudos e metodologias 
colaborativas a comunidade durante ENEX 

  X   

Articulação de contatos interinstitucionais   X   

 

8. Foram realizadas atividades não previstas na proposta da ação? (Inserir 

quantas linhas for necessário) 
ATIVIDADE REALIZADA Justificativa para 

realização da atividade 
Resultados alcançados 
(numéricos e descritivos) 

MINICURSO ofertado ao 
núcleo de aprendizagem 
cooperativa da UFCA com 

A atividade foi 
requisitada pela PROEN, 
através da professora 

Realizamos um minicurso com 
20 participantes do núcleo, 
onde apresentamos aporte 



o tema: IMPORTÂNCIA 
DOS JOGOS 
COLABORATIVOS NA 
APRENDIZAGEM 
COOPERATIVA 
(31/07/2015 na FAMED – 
Barbalha). 

Milena, como parte da 
formação dos 
participantes do núcleo 
de aprendizagem 
cooperativa visando uma 
formação diversificada a 
partir da inter-relação 
temática 

conceitual sobre os jogos 
cooperativos como metodologia 
educativa relacionando sua 
importância como campo 
teórico/prático e a 
aprendizagem cooperativa, 
onde também aplicamos 
metodologia educativa criada 
pelo Laboratório. 

PALESTRA sobre 
EXPERIÊNCIAS DE 
ENSINO E EXTENSÃO 
ATRAVÉS DOS JOGOS 
COOPERATIVOS no 
Encontro Gamer da Escola 
Porto Iracema das Artes 
em Fortaleza – CE 
(22/08/2015). 

A convite da 
coordenadora do curso 
técnico em designer de 
Jogos, Lizie Sancho, da 
Escola Porto Iracema das 
Artes situada em 
Fortaleza – CE, 
realizamos palestra no 
Encontro Gamer (voltado 
a mostra de portfólio e 
atividades dos alunos). 

Apresentamos o projeto de 
extensão, bem como nossas 
experiências no uso de jogos 
analógicos como ferramenta 
educativa. A palestra foi 
conferida a 50 participantes do 
evento, em auditório fechado, 
ao qual discutimos além do 
histórico e das atividades do 
projeto sobre o marco teórico 
dos jogos cooperativos, sua 
utilidade prática via 
demonstração de cases do LIJC 
e de outros projetos pelo 
mundo, referenciando a 
educação como suporte a uma 
prática significativa dentro do 
mundo dos jogos analógicos e 
digitais. 

PALESTRA sobre JOGOS 
COOPERATIVOS E 
ATIVIDADES DO LIJC 
com os integrantes do 
Projeto de Extensão 
CELULA – Centro de 
Estudos sobre Ludicidade 
e Lazer – UFC Fortaleza 
(24/08/2015). 

Durante visita aos 
projetos de extensão da 
UFC fomos convidados 
pelo professor Marcos 
Teodorico, coordenador 
do projeto de extensão 
CELULA – UFC (entre 
outros), a expor as 
atividades realizadas 
pelo LIJC 

Apresentamos o projeto de 
extensão, bem como nossas 
experiências no uso de jogos 
analógicos como ferramenta 
educativa. A palestra foi 
ofertada a 18 membros do 
projeto de extensão, onde 
apresentamos também 
resultados de nossas 
aplicações metodológicas, 
estudos e publicações. 

MESA REDONDA outros 
jeitos de fazer educação, 
durante o I Encontro de 
Integração de Ações de 
Educação na UFCA, 
promovido do PIE – 
Relação entre 
Universidade e Escola 
Básica (10/07/2015 na 
UFCA campus Juazeiro do 
Norte). 

A convite do PIE – 
Relação entre 
Universidade e Escola 
Básica – UFCA, fomos 
convidados a integrar 
mesa redonda sobre 
novas propostas no 
campo educacional. 

Tal evento teve como finalidade 
discutir com os coordenadores 
de programas e projetos, assim 
como o público, sobre as ações 
de pesquisa, ensino, cultura e 
extensão relacionados com a 
educação pertencentes à 
Universidade Federal do Cariri, 
discutindo sobre parcerias, 
aproximações e articulações de 
tais programas, criando um tipo 



de ponte entre os programas e 
projetos. 

 

8. É possível indicar o alcance parcial/total de alguma meta prevista no 
formulário de cadastro? (Inserir quantas linhas for necessário) 

META Descrição dos Resultados 
(numéricos e descritivos) 

Criação de em um grupo de estudos sobre 
jogos colaborativos, de caráter aberto a 
participação voluntária; 

Realizamos encontros quinzenais 
para debater textos e articular 
ideias do campo teórico, nesses 
encontros temos 5 integrantes 
fixos, que comparecem a todas as 
reuniões e contamos com 3-4 
integrantes externos ao projeto, 
sem tanta assiduidade. 

Exerceremos atividades de levantamento de 
ações, pesquisas e relatos que envolvam 
jogos colaborativos; 

Estas atividades são realizadas 
constantemente e alimentam um 
banco de informações que 
utilizamos para compor palestras, 
oficinas e minicursos. 

Eleger iniciativas para serem aplicadas de 
acordo com seus referenciais 
metodológicos, em caráter experimental, 
junto a escolas públicas e a UFCA; 

 

Levantamento realizado, estamos 
no aguardo do calendário de 
atividades na cidades abrangidas 
pelo projeto, bem como, da própria 
UFCA pós-greve. 

Elaboração de relatos de experiência que 
contextualizarão à coleta de depoimentos e 
registro de situações e casos relevantes que 
ocorreram durante a implementação dos 
jogos colaborativos; 

 

Todo o material coletado a partir 
das experiências do LIJC foi 
sintetizado em 4 artigos, 4 
resumos expandidos e 4 resumos, 
até o presente momento. 

Apresentar esses levantamentos e relatos de 
experiência por meio de livros (em formato 
digital ou impresso), seminários, 
conferências e encontros; 
 

Enviamos 2 artigos para revistas 
cientificas, temos 2 artigos 
aprovados em eventos científicos 
e 3 resumos aprovados em 
eventos científicos. 

Produzir um jogo colaborativo a ser utilizado 
como ferramenta metodológica educativa; 
 

Produzimos a metodologia 
educativa CRIATIVA, baseada em 
jogos cooperativos, onde tivemos 
a oportunidade de aplicar em 
momentos diferentes com 71 
participantes de toda a região do 
cariri. 

Realizar arranjos a fim de formular uma rede 
de estudos aberta sobre jogos colaborativos. 

Realizamos encontros presenciais 
com o Porto Iracema das Artes, 
CELULA – UFC, LABIRINJO – UFC, 
Igrejota – UFC, Departamento de 
educação  - URCA para propormos 
termos de parceria em pesquisa e 
atividades de extensão, bem como, 



apresentamos nossas atividades a 
diversos participantes que mantém 
contato via e-mail e redes sociais, 
fomentando o campo de estudos e 
aplicação.  

 
 

9.  Quais as principais alterações no planejamento do projeto/programa? 
justifique. (caso tenha havido alterações) 
 
A realização do CICLO DE PALESTRAS sobre Jogos Cooperativos como 
metodologias educativas está dependendo de calendário ofertado em parceria com o 
departamento de educação da URCA – Universidade Regional do Cariri e do PIE – 
Relação entre Universidade e Escola Básica. 
 

10. A comunidade participou do planejamento das atividades? De que 
forma? 
Sim, opinando em nossas redes sociais e participando de pesquisas por e-mail. 
 
11. Indique os nomes e contatos (telefone e e-mail) dos representantes da 
comunidade beneficiada. 
Herminia Rachel Saraiva (88 8802-9863 e-mail: 
herminiarachelzen@hotmail.com), Marcos Teodorico (85 99623-0830 e-
mail celula@ufc.br), Lizie Sancho (85 3219-5865 e 85 3219–5842 e-mail: 
liziesancho@gmail.com).  
  
 
12. Descreva de que formas os parceiros (internos e externos) contribuem 
para o desenvolvimento das atividades do projeto/programa (descrever 
também se existe atividades integradas com outros projetos/programas da 
UFCA) 
Nome do parceiro Contato do parceiro* Contribuição 

PIE – Relação 
Universidade e 
Escola Básica 

comunicacao.pies@ufca.edu.br Parceria na 
realização do Ciclo 
de palestras em 
Jogos Cooperativos 

Departamento de 
Educação da URCA 
– Professora Meire 

88 99952-5583 Parceria na 
realização do Ciclo 
de palestras em 
Jogos Cooperativos 

   

   

* Nome de um contato, telefone e e-mail. 
 
 
13. Existe algum processo de avaliação das atividades (previsto ou 
incorporado após o início das atividades) que envolva a comunidade? 
 
Utilizamos questionários abertos para relacionar de forma qualiquantitativa a 
percepção dos participantes da atividade, quanto sua aplicação e objetivos. 
 

mailto:herminiarachelzen@hotmail.com
mailto:celula@ufc.br
mailto:liziesancho@gmail.com


 
 

14. Houve mudanças no planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas no segundo semestre? Se sim, descreva abaixo. 
 
Atividade prevista Resultados esperados 

  

  

  

 

15. Existem eventos programados para o 2º Semestre? Descreva 
brevemente o público, programação e previsão de data caso exista.  
 

Ciclo de Palestras sobre Jogos 
Cooperativos 

Apresentar a comunidade instigantes 
metodologias educativas, por meio dos 
jogos cooperativos, para (re)significar 
experiências educativas. 

Criação de um jogo cooperativo sobre 
mobilidade urbana 

Esperamos criar mais uma metodologia 
educativa, com foco nos jogos 
cooperativos, sobre mobilidade urbana 
para ser aplicada em instituições de 
ensino. 

 
 

16. Qual o número de beneficiados permanentes? (são aqueles que 
participam de forma mais efetiva nas ações)  
Entre 6 e 10. 
 
 
17. Qual o número de beneficiados eventuais da ação? (são aqueles que 
participam de atividades pontuais) 
151 participantes até o momento. 
 
17. Como a equipe avalia este instrumento de monitoramento? Sugere a 
abordagem de alguma questão que não esteve aqui ou que seja abordado 
de outra forma? 
 
Gostaríamos de participação para acompanhamento inloco da realização e aplicação 
das atividades. 
 



 
Figura 1 - Realização de atividade com membros da célula de Aprendizagem cooperativa PROEN - UFCA 

 
Figura 2 - Momento de aplicação de metodologia educativa, por meio dos jogos cooperativos, com alunos de 
Administração, Administração Pública, Design de Produtos e de Comunicação social da UFCA 



 

Figura 3- Momento da palestra com integrantes e coordenação do CELULA – UFC 

 

Figura 4 - Momento da palestra no Encontro Gamer da Escola Porto Iracema das Artes - Fortaleza/CE 

 
 
INSIRA 4 IMAGENS COM LEGENDA QUE REPRESENTEM BEM O 
PROJETO/PROGRAMA. 

 



Este formulário deve ser anexado pelo coordenador da ação utilizando seu login e 
senha na página de cadastro de ações da PROEX : 
http://cadastroproex.ufca.edu.br/index.php/cadastro2014/cadastrodeextensao2014 
  
 
 

http://cadastroproex.ufca.edu.br/index.php/cadastro2014/cadastrodeextensao2014

