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DESTAQUE 

Aconteceu de 07 a 09 de Fevereiro, em Natal (RN) a 4ª Reunião do Projeto 

Universidades Cidadãs.   

A reunião aconteceu no campus  da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

reunindo as  equipes  das  univers idades (professores  e alunos), equipe de campo e 

equipe do COEP Nacional. 
A cerimônia de abertura do encontro contou também com a presença de representantes   

do COEP Estadual do Rio Grande do Norte,  Mariedes dos Santos Guimarães  (Secretária 

Executiva) e Regina Lucia Correa (Secretária Executiva Adjunta) e 44  membros  das  
Comunidades  Semi-árido do estado. P ela UFRN, participaram o vice-reitor, N ilsen 

Carvalho, a pró-reitora de extensão, I lza Araújo Leão de Andrade, o pró-reitor de 

assuntos  es tudantis , Marciano Furukawa, o diretor do Centro de Tecnologia, Manuel 
Lucas  Filho e o Diretor do Centro de Biociências , Francisco Pepino.  

        Programa Comunidades Semi-árido 

Com a renovação do apoio dado pelo CNPq  ao P rojeto Universidades  Cidadãs , sob forma de bolsas de fomento, os  

bolsistas  poderão dar continuidade às  ações  iniciadas  desde o ano de 2005 e iniciar as ações  do P rojeto Comunidades  
do Milênio. 

A Rede formada pelo Projeto Universidades  Cidadãs  tem tido uma importante atuação nas  comunidades onde o COEP  

Nacional vem trabalhando. Com o empenho das  equipes  envolvidas , está sendo alcançado o objetivo de valorizar a 
participação das  universidades  públicas  na execução de projetos  de desenvolvimento comunitário, de maneira a 

promover ações  de cidadania e melhoria da qualidade de vida de populações  de baixa renda.  

Participam da rede, além do COEP  e do CNPq, as  univers idades federais  de Campina Grande (UFCG), Sergipe (UFS), 
Rio Grande do Norte (UFRN), Piauí (UFPI), a Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e Universidade Regional do Cariri 

(URCA). 

Notícias  

Projeto COEP de educação à distância é apresentado no Assentamento José Rodrigues Sobrinho, no 

município de Nova Cruz (RN)  

O Sistema Integrado de Mídia e Educação - projeto de educação à dis tância desenvolvido pelo COEP Nac ional - foi 

apresentado no Assentamento José Rodrigues  Sobrinho, em Nova Cruz (Rio Grande do Norte), no mês  de Fevereiro. 

No encontro, os  agricultores , professores , agentes  de saúde e outros  membros  da comunidade conheceram o sistema e 
suas  múltiplas  funções  e discutiram a importância dos  telecentros  de informática para as  famílias  da comunidade. Na 

apresentação, o s istema foi bem recebido pela comunidade que, a partir da utilização da ferramenta, poderá contribuir 

para o seu aperfeiçoamento.  
O Sistema de Mídia e Educação é um sistema de capac itação que integra informação, comunicação e educação, 

func ionando como uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento comunitário. U tiliza os  telecentros  não apenas  como 

pólos  de comunicação, mas  como um espaço de capacitação através  da associação com outras  mídias  (TV, vídeo, 
apos tilas , cartilhas  etc .), convergindo num s istema integrado, mediado por interlocutores das  próprias  comunidades , 

de universidades  e por especialistas . 

Comunidades Semi-árido de diversos estados iniciam  o plantio do algodão 

Neste iníc io de ano diversas  comunidades  semi-árido iniciaram o plantio do algodão.  

Na reunião foram apresentados  às  equipes  participantes  do Projeto Comunidades  do Milênio, aprovado pela FINEP. Na 

oportunidade puderam ser discutidos  encaminhamentos  para concretização das  ações  previstas  no projeto. 



“A lgodão no toco” - Plantio de algodão na Comunidade de Lagoa de 

Dentro, São José de Piranhas  (PB) 

Preparação de área para plantio do 

algodão em Jacumirim, Serrinha (RN) 

As Comunidades Semi-árido se mobilizam para viabilizar espaço f ísico para instalação de telecentros 

comunitários 

Através de Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o M inistério das  Comunicações  e o Instituto de 

Desenvolvimento Comunitário e Participação Social (representando o Coep), serão instalados pontos  de presença em 

diversas  Comunidades  Semi-árido, que viabilizarão a conexão com a Internet. 

Incentivadas  pela possibilidade do acesso a Internet, as  comunidades  se mobilizaram para viabilizar espaço físico  que 

pudessem receber o ponto de presença do GESAC. Em curto espaço de tempo foram disponibilizadas  15 salas  onde 

serão instalados  os  telecentros . Muitas  alternativas  surgiram, inclusive através  de articulações   com o poder público 
local. 

Como resultado da mobilização, alguns  telecentros  serão instalados  em escolas  locais , outros  em sedes  das  próprias  

associações  comunitárias e outros  em espaços  construídos  para esta finalidade. 

Mutirão para construção do 

telecentro em Pereiros , Bonito de 

Santa Fé (PB) 

CTelecentro construído pela 

Comunidade de Tanques , Santo 
Antonio (RN) 

Construção em mutirão, do telecentro 

de Campinhos, Pariconha (AL) 

Comunidades Semi-árido de diversos estados estão recebendo equipamentos para instalação de 

telecentros comunitários de informática  

Estão sendo beneficiadas  diversas  comunidades  que fazem parte do Programa Comunidades  Semi-árido, com a 

chegada de antenas  e equipamentos para instalação de pontos  de presença pelo GESAC (Governo Eletrônico). Nos  

telecentros , a instalação de pontos  de presença viabilizam acesso à internet, através  de conexão via satélite. 
O programa GESAC, do Governo Federal, tem como meta disponibilizar acesso à internet e outros  serviços  de inclusão 

digital para comunidades  com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Comunidade de Barreiros ,  

acompanhando os tes tes  na 
instalação da antena 

A antena já ins talada, em 

Barreiros , Cajazeiras (PB)  
Ins talação da antena em 

Jacumirim, Serrinha (RN) 

Será realizada na Comunidade de Boi Torto, em Cumaru (PE), capacitação em informática pelo GESAC – 

Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão , para integrantes das comunidades Semi-árido 

de Pernambuco 

O curso, que será realizado de 9  a 14 de Abril, tem como objetivos: aprimorar a compreensão do papel das  

Tecnologias  da Informação na  Sociedade da Informação; Gerar conhecimento compartilhado entre os  participantes; 



O curso, que será realizado de 9  a 14 de Abril, tem como objetivos: aprimorar a compreensão do papel das  

Tecnologias  da Informação na  Sociedade da Informação; Gerar conhecimento compartilhado entre os  participantes; 

Estimular a formação de redes  de conhecimento e articulação popular; Estímulo a compreensão da filosofia do 
Software Livre e treinamento  para sua utilização; Es timulo a produção e difusão da cultura local.  

Segundo Sergio Melo, Implementador do GESAC , as  capacitações  realizadas  pelo GESAC tem um perfil 

bastante  particular. São momentos  diferenciados  dos  cursos  de  computação convencionais , e abrangem temas 
relacionados  não somente a  parte técnica, mas desenvolvem toda uma discussão acerca de temas  relacionados  a 

Inc lusão Digital e desenvolvimento social das   comunidades atendidas  pelo P rograma.  

 Sergio Melo, Implementador do GESAC, fazendo uma 

apresentação do GESAC e dando esclarecimentos para jovens  da 
comunidade, no telecentro de Boi Torto - Cumaru (PE) 

Comunidade Semi-árido de Uruçu (Gurinhém, PB) conclui obra das cisternas 28/02/2007  

Uma articulação entre o COEP e empresas  parceiras  viabilizou a construção de 11  cis ternas  na comunidade de Uruçu, 
em Gurinhém, no agreste paraibano. A  construção das c isternas  - no mesmo padrão adotado pelas  demais  

Comunidades  semi-árido - foi inteiramente realizada pelos  comunitários , uma vez que o município não é atendido pela 

Articulação no Semi-Árido Brasileiro - ASA. Os reservatórios  já estão cheios: assim que as  obras  foram finalizadas , em 
fevereiro, as  chuvas  trouxeram água de qualidade para as  famílias  benefic iadas . 

Apresentação de projeto desenvolvido em Comunidades Semi-árido do Estado de Pernambuco é premiada 

em evento da UFRPE  

A apresentação do projeto "Customização: técnica de decoupage como instrumento para formação de grupos  

produtivos  populares", que está sendo desenvolvido nas  comunidades  Semi-árido Pernambucano, foi premiada no IV 

Congresso de Extensão (CONEX), realizado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em novembro. 
 

O trabalho foi apresentado oralmente pela graduanda em Economia Doméstica Sandra de Araújo Adolpho (bolsista do 

Projeto Universidades  Cidadãs) e recebeu a Menção Honrosa (1º lugar) na avaliação da comissão de professores e 
membros  da Pró-Reitoria de Extensão. O  Congresso de Extensão tem por objetivo apresentar à comunidade acadêmica 

os  resultados  obtidos  pelos  alunos  da UFRPE, c riando um ambiente de informação e incentivo a novas  atividades que 

promovam a educação continuada, o desenvolvimento comunitário, a interação sociocultural e a disseminação do 
conhecimento gerado na academia. 

UFCG inicia debates para alunos e agente do Projeto Universidades Cidadãs  

A equipe do Projeto Univers idades Cidadãs  da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) organizou um Cic lo de 
Debates , com periodicidade mensal, para formação de alunos  e agente de desenvolvimento comunitário que atuam no 

projeto, no agres te da Paraíba. 

 
O primeiro debate foi realizado no dia 22  de março com uma pales tra do professor da faculdade de sociologia e 

antropologia da UFCG, Roberto Veras , que abordou o tema “Educação Popular e Economia Solidária”. 

O evento aconteceu no Laboratório de Tecnologias Agro ambientais  da universidade. 

Equipe do Projeto Universidades Cidadãs realiza of icina de Direitos Humanos nas Comunidades Semi-árido  

dos Pólos do Ceará e do Sertão da Paraíba  

Comunidades  Semi-árido localizadas  no Ceará e na Paraíba participaram, no mês  de Março, da oficina de Direitos  

Humanos  promovida pela Equipe da Universidade Regional do Cariri (URCA), integrante do P rojeto Universidades  

Está sendo implementado nas Comunidades Semi-árido do Pólo de Pernambuco, um 

Projeto na área de moda. 

A propos ta que vem sendo implementada pela equipe da UFRPE, integrante do Projeto 

Universidades  Cidadãs , está beneficiando grupos  de mulheres  e jovens  das  comunidades  de 

Pernambuco: Boi Torto (Bezerros), Pilões  e Pedra Branca (Cumaru), Furnas  (Surubim), Algodão 
do Manso (Frei Miguelinho) e São João do Ferraz (Vertentes  

O objetivo é desenvolver a propos ta na área têxtil de modo a criar novas  fontes  de renda, 

promover inserção sócio-econômica através  do estímulo ao processo de construção da cidadania, 
na perspectiva de que possa contribuir na renda familiar, melhorar a qualidade de vida, e gerar 

desenvolvimento  local, evitando o êxodo rural. 



Comunidades  Semi-árido localizadas  no Ceará e na Paraíba participaram, no mês  de Março, da oficina de Direitos  

Humanos  promovida pela Equipe da Universidade Regional do Cariri (URCA), integrante do P rojeto Universidades  

Cidadãs . A oficina tem o objetivo de falar sobre os  direitos  individuais e coletivos  previstos  nos  artigos  5º e 6º da 
Cons tituição Federal, para que as  comunidades  tomem consciência de sua importância social. 

 

Nos  dias 17  e 18  de março, a oficina aconteceu nas  Comunidades  Semi-árido: de Aurora, no município de Espinheiros ; 
e do Barro, no município de Engenho Velho, ambas  localizadas  no Ceará, e ainda nas  comunidades  de Bonito de Santa 

Fé, no município de Pereiros , e de Cajazeiras , no município de Bareiros , na Paraíba. Já no dia 25  de março, foi a vez 

de a comunidade de Lagoa de Dentro, no município paraibano de São José de Piranhas , participar da oficina. 

O P rojeto Universidades  Cidadãs  visa levar o 

conhecimento produzido na academia para as  
Comunidades  COEP do semi-árido. Es tudantes  e 

professores  utilizam seu conhecimento para ajudar a 

implantar diversas  ações  de desenvolvimento 
comunitário e, ao mesmo tempo, se aprimoram por 

meio da prática e do contato com os  saberes  

populares , propiciando uma relação trans formadora 
entre univers idade e sociedade.  

Participação de jovens  na 

oficina em Barreiros , 
Cajazeiras  (PB) 

Participação de mulheres  na 

oficina em Barreiros , 
Cajazeiras  (PB) 

Nestas  mesmas comunidades  es tão sendo ministradas  pela equipe da URCA oficinas para os  Comitês  Mobilizadores . A  

oficina tem como objetivo apresentar as  características de um Mobilizador e mostrar sua importânc ia para a 
trans formação da comunidade. A  partir da ofic ina, a proposta é preparar integrantes das  comunidades  para formar 

Comitês  Mobilizadores . 

Projeto Universidades Cidadãs realiza ação de saúde nas Comunidades Sem-árido de Barreiros 

(Cajazeiras, PB) e Lagoa de Dentro (São José de Piranhas, CE) 

No dia 11  de março, estudantes  de biologia, pedagogia e enfermagem, da Universidade Regional 

do Cariri (URCA) estiveram nas  Comunidades de Barreiros  (em Cajazeiras ) e Lagoa de Dentro (em 
São José de Piranhas) para realizar mais  uma ação do Projeto Universidades  Cidadãs . Desta vez, 

foi uma ação de saúde e os  estudantes  fizeram a verificação de pressão arterial dos  moradores .  

Oficina na comunidade de 

Cacimba Cercada 
 O ficina na Comunidade de 

Quixabeira 

Novos integrantes da equipe da UFS – Universidades Federal de Sergipe são apresentados às Comunidades Semi-

árido de Alagoas 

No mês  de março as  comunidades  de Cacimba 

Cercada (munic ípio de Mata Grande), C ampinhos  
(Pariconha) e Quixabeira (Pedra Branca) foram 

apresentadas  a novos  integrantes  da equipe do 

Projeto Universidades  Cidadãs  da UFS, para dar 
continuidade às  atividades  previstas  no P rojeto. 

Na oportunidade, foram realizadas  diversas ofic inas  

e dinâmicas  em que os  comunitários  participaram 
ativamente. Foram dados  esclarecimentos  sobre 

continuidade e programação das  ações  do projeto 

para este ano. 

Agente de Desenvolvimento Comunitário e Estudante da UFS – Universidades Federal de Sergipe buscam 

apoio para capacitações nas Comunidades Semi-árido de Alagoas. 

Prefeituras  e Sindicatos  dos  munic ípios  de Mata Grande, Pariconha e Pedra Branca foram visitados  pelo es tudante 

Carlos  Eduardo Santos  Moraes e o Agente de Desenvolvimento Comunitário José Murilo Siqueira, para articular 

parcerias com estas instituições  públicas , a fim de conseguir apoio para capac itações  previstas  no P rojeto 
Universidades  Cidadãs . 

No mês de março as Comunidades Semi-árido do Pólo de Anísio de Abreu (PI) participaram de of icina 

para planejamento de atividades previstas no Projeto Universidades Cidadãs 

A ofic ina aconteceu na Comunidade de Solidão, no município de São Brás  do Piauí, e teve como objetivo o 

Planejamento das  atividades  do Projeto.  



 

Se não desejar receber este informativo comunique através do e-mail : ana@coepbrasil.org.br 

Sugestões podem ser enviadas para o e-mail: ana@coepbrasil.org.br 

Programa Comunidades Semi-Árido 

Ministério de Minas e Energia 

Ministério de Ciência e Tecnologia 

Comunidade Semi-árido de Boi Torto (Bezerros, PE) se prepara para iniciar criação de tilápias  

Uma parceria da comunidade de Boi Torto com o Ins tituto de Pesquisas  Agropecuárias  - IPA es tá viabilizando a 
instalação de dois  tanques-rede para a c riação de tilápias  . O  peixe, bastante difundido para esse tipo de c riação, 

representa uma fonte de renda e de produção de carne para consumo. O  IPA já vem realizando na comunidade 

capacitações  para instalação e operação do s istema de criação. Alguns  equipamentos também já foram entregues . A  
comunidade aguarda que o açude tenha água suficiente para dar início à atividade. 

Comunidade Semi - árido Engenho Velho (Barro, CE) recebe melhorias sanitárias  

A comunidade Semi-Árido de Engenho Velho, localizada no município de Barro (Ceará), recebeu no mês  de Fevereiro, 
53  unidades  sanitárias  ligadas  à fossa séptica. A  instalação das  unidades  atendeu as  famílias  que não dispunham 

desse serviço. As obras  integram o Projeto Alvorada I , desenvolvido pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará –  

Cagece, com recursos  do governo federal, nos 31  municípios  do estado com menor Índice de Desenvolvimento 
Humano.  

Está acontecendo o Curso de Manejo Agropecuário x Informática na Comunidade do Assentamento 

Margarida Maria Alves, no município de Juarez Távora (PB). 

Desde o iníc io do mês de janeiro foi iniciado um curso de informática que está beneficiando jovens  das  Comunidades  

Semi-árido da Paraíba: Assentamento Margarida Maria Alves  (Juarez Távora), U ruçú (Gurinhém) e Pedra de Santo 

Antônio (Alagoa Grande). O  curso se inic iou em caráter experimental para pos teriormente beneficiar à outros  jovens . 

O curso coordenado pela equipe do Projeto Universidades  Cidadãs  da UFCG, es tá sendo oferecido pelo PEASA - 

Programa de Estudos  e Ações  para o Semi-árido (UFCG). 

A implantação des ta oficina de informática visa aperfeiçoar o uso do telecentro instalado no Assentamento, com 
expectativa de se expandir posteriormente para outros telecentros  das  Comunidades  Semi-árido. Além de permitir aos 

usuários  do telecentro, principalmente os  jovens, a se aprimorarem no chamado “mundo digital”, a introdução dos  

temas  sugeridos  neste curso terá significados  extremamente importante, pois  irão associar a ferramenta informática 
com as  atividades agrícolas  e não agrícolas , motivando os  jovens  a se identificarem com as mesmas , além de abrir 

perspec tivas  de melhorar e intensificar a relação des tes  jovens  com os  produtores  rurais . 

A ofic ina aconteceu na Comunidade de Solidão, no município de São Brás  do Piauí, e teve como objetivo o 

Planejamento das  atividades  do Projeto.  

A atividade reuniu representantes  das  comunidades  de Cacimba (município de Anísio de Abreu), Boa Vista (Jurema), 
Solidão (São Brás  do Piauí) e Quixó (São Raimundo Nonato) com a equipe da UFPI - Universidade Federal do Piauí. 

Também estiveram presentes  representantes  da equipe do COEP Nac ional 
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