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A partir deste mês você estará recebendo quinzenalmente o 
Informativo sobre os Projetos de Desenvolvimento Comunitário 
das Comunidades COEP do semi-árido. 
 

 
PROJETO UNIVERSIDADES CIDADÃS 

 
Capacitação nas Comunidades do Pólo de Nova Cruz 
 
A equipe da UFRN já deu início aos processos de capacitação nas comunidades pólos 
de Nova Cruz (RN). Até final de Outubro já estão agendadas capacitações de acordo 
com as demandas definidas pelas comunidades. 
As atividades serão realizadas no Centro Universitário da UFRN, localizado na cidade 
de Nova cruz, disponibilizado pela universidade, que também está oferecendo apoio 
logístico ao Projeto Universidades Cidadãs. 
 
“Estamos recebendo todos os sábados a equipe da Universidade Cidadã da UFRN, 
onde já estamos atuando na comunidade do Assentamento - Nova Cruz/RN e na 
comunidade de Jacumirim - Serrinha/RN, com vários cursos.” 

     Edmilson – Agente de Desenvolvimento Local do 
Pólo de Nova Cruz 

 
Programa Trilhas Potiguares  
 
Em Julho está programado um evento “Programa Trilhas Potiguares” que será sediado 
em Nova Cruz. Este programa de extensão da UFRN tem dez anos de atuação em cerca 
de 60 municípios do estado. De forma sinóptica o programa consta de um professor 
coordenador e quinze estudantes de cursos da UFRN, que permanecem 10 dias num pré-
determinado município, durante as férias de julho, executando ações de extensão 
universitária em parceria com a Prefeitura. O Prof. Deusimar Freire Brasil atua há dois 
anos neste programa e, por conta da coordenação do Projeto Universidades Cidadãs – 
RN, articulou a realização do Programa Trilhas Potiguares em formato de pólo, ou seja, 
não haverá atuação em apenas um município, mas em quatro, atendendo as 
comunidades de Santo Antônio, Serrinha, Lagoa D’Anta e Nova Cruz, com as 
capacitações previstas no projeto Universidades Cidadãs. 
 
 
Capacitação dos Comitês Mobilizadores do Pólo de Água Branca, em Alagoas 
 



No dia 21 de Abril serão feitas capacitações pela equipe da UFS, com os Comitês 
Mobilizadores do Pólo de Água Branca (AL). Foi disponibilizada pela Secretaria de 
Agricultura do Município alojamento para os integrantes dos Comitês, visto que a 
capacitação será realizada em dois dias, necessitando de acomodações para 
hospedagem. 

 
 

COMUNIDADES 
 
Prefeitura Municipal de Bezerros patrocina curso de Informática básica para 
comunidades de Bezerros, utilizando o Telecentro da comunidade de Boi Torto. 
 
Será realizado com patrocínio da Prefeitura Municipal de Bezerros, um curso de 
Informática Básica no Telecentro de Boi Torto (comunidade Coep). Serão beneficiadas 
com este curso a Comunidade de Boi Torto e alunos da Escola Municipal da 
Comunidade de Remédios. 
 
Capacitação em Informática Básica para os Agentes de Desenvolvimento Local 
 
Estão sendo capacitados em Informática Básica os novos Agentes de Desenvolvimento 
Local. Contratados recentemente para atuarem nas comunidades Coep do semi-árido, 
estão se capacitando para que possam melhor desempenhar suas atividades.  
A capacitação também irá facilitar a comunicação e informação com o Coep, que 
disponibiliza um sistema de gestão para ser utilizado para registros das atividades 
executadas. 
 
Parceria da comunidade de Quixabeira com a Prefeitura Municipal de Água Branca 
 
Na próxima semana serão realizadas reuniões da Comunidade de Quixabeira com a 
Prefeitura de Água Branca, para possível parceria, a fim de dar funcionamento ao Tear 
instalado na comunidade. 
 
Parceria com a ASA – Articulação no semi-árido brasileiro - e a construção de 
cisternas  
 
Há uma semana foi realizada pela ASA em parceira com o COEP a construção de 03 
cisternas e reforma de outras 07 na comunidade de Boi Torto, em Bezerros (PE). 
Também foram beneficiadas 15 famílias na comunidade de Pedra Branca, em Cumaru 
(PE).  
Foi realizado em São José de Piranhas (PB), pela ASA , um curso de capacitação para 
as pessoas que irão receber as cisternas. Ainda este mês nove famílias estarão recebendo 
o material para iniciar as construções. 
 
Viveiro de mudas 
 
Está em final de construção o viveiro de mudas na comunidade de Boi Torto, em 
Bezerros (PE), após o qual se dará início às atividades, procurando envolver os jovens 
da comunidade. 
 
Ampliando a comunicação das comunidades 



 
Foi instalado no telecentro de Boi Torto, em Bezerros (PE), um programa chamado 
“Soft Phone”, pelo GESAC -  o “VOIP” . Com este sistema estará disponibilizado na 
comunidade 10.000 minutos de ligação interurbana por mês. 
 
Capacitação em cultivo orgânico 
 
A comunidade de Boi Torto está sendo capacitada por técnico do SERTA – Serviço de 
Tecnologia Alternativa, em cultivo de hortaliças orgânicas. As 10  famílias que estão 
fazendo o curso irão fazer uma horta, utilizando um kit de irrigação (micro aspersor 
para uma área de 10.000 m2)  distribuído pelo IPA- Instituto de Pesquisa Agropecuária. 
 
A capacitação está chegando em boa hora, pois neste mês de abril iniciou-se na cidade 
de Bezerros uma feira de produtos orgânicos, que irá garantir a comercialização dos 
produtos cultivados na comunidade. 
  
A comunidade de Pedra Branca, nova integrante das comunidades COEP 
 
A comunidade de Pedra Branca que é uma das mais novas do Pólo de Pernambuco 
começou o cultivo do algodão e já está sendo beneficiada com a implementação de  
outras atividades. Até o momento 10 famílias foram beneficiadas com lotes de 03 
animais caprinos. Esses animais vieram de repasse das comunidades de Boi Torto e de 
Pilões.  
 
Daqui a duas semanas a equipe do Projeto Universidades Cidadãs da UFRPE irá realizar 
uma capacitação na área de corte e costura para a comunidade. 
 
 
Chuva no sertão do Ceará 
 
As chuvas nas comunidades de Engenho Velho – Barro  e Espinheiros – Aurora estão 
trazendo boas perspectivas para a produção agrícola de 2006.  
 
Notícias do Pólo de Mamona de  Anísio de Abreu (PI) 
 
A Dataprevi (PI), parceira do Coep Estadual se comprometeu em capacitar alguns 
membros voluntários da comunidade de Cacimba, que deverão dar assistência técnica 
ao telecentro que já está em funcionamento. 
 
Foi realizado de 06 a 08 de Abril um Seminário pelo COEP–PI, na comunidade de 
Anísio de Abreu, com participantes das comunidades de Cacimba e outras de seu 
entorno. Foi apresentado o Projeto de Desenvolvimento Comunitário – Mamona e 
Feijão Caupi – Energia, Renda e Cidadania e seus resultados. Também foram feitas 
visitas a áreas produtivas em comunidades de Anísio de Abreu, Jurema, São Braz do 
Piauí e São Raimundo Nonato.   
 
Está sendo criada a Cooperativa dos Produtores de Mamona da Região da Serra da 
Capivara, que ficará sediada em Anísio de Abreu, gerando uma expectativa de melhor 
comercialização da mamona beneficiada na máquina esmagadora, recém-chegada na 
comunidade de Anísio. 


