
 

 

EDITAL 07/2018 – PREX/UFC 

 

A Comissão Organizadora do XXVII Encontro de Extensão da UFC, após reunião 

realizada em 19 de setembro de 2018, vem divulgar o resultado dos recursos 

interpostos até a referida data. Por oportuno, lembramos aos participantes que, a 

partir de dia 26 de setembro, serão divulgadas as sessões de apresentação dos 

trabalhos e seus respectivos dias e horários, conforme cronograma dos Encontros 

Universitários (EU 2018) disponível no link: http://sysprppg.ufc.br/eu/2018/ .  

 

Fortaleza, 21 de setembro de 2018.  

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________________________ 
Prof. Abraão Freires Saraiva Júnior 

Presidente da Comissão Organizadora 
do XXVII Encontro de Extensão da UFC 

 



 

 
 

- Título do Trabalho  
- Ação de Extensão 

- Autor(a) principal / Bolsista 
- Orientador(a) 

Resultado 
do Recurso 

Justificativa 

- Núcleo de estudos em tireoide, 
paratireoides - uma estratégia de 
educação continuada 
 
- Núcleo de Estudos em 
Tireoide, Paratireoides e 
Condições Associadas 

- Ana Kalyne Setubal de Paiva 
 
- Renan Magalhães Montenegro 

Deferido 

Trabalho submetido aos EU2018 
adequadamente. O orientador não 
recebeu emails acerca da homologação 
do trabalho. 

- A importância da simulação de 
organismos internacionais para 
alunos de ensino médio e o papel 
da SONU como incentivadora de 
tal prática no Ceará 
 
- Simulação das Organização das 
Nações Unidas – SONU 

- Naiana Gonçalves Diniz 
 
- Gustavo Raposo Pereira Feitosa 

Deferido 

Trabalho submetido aos EU2018 
adequadamente. No período da 
homologação, o orientador estava em 
missão profissional junto à CAPES 
(Brasília/DF).  

- Avaliação de estágio rural: 
experiências de acadêmicos e 
benefícios para municípios 
participantes 
 
- CRUTAC: Centro Rural de 
Treinamento e Ação Comunitária 

- Camila Albuquerque Lima 
 
- José Roberto Pereira de Sousa 

Deferido 

Trabalho submetido aos EU2018 
adequadamente. O orientador fez a 
revisão do trabalho, porém teve 
dificuldade para fazer a homologação 
no sistema. 

- Sem título - trabalho não 
submetido 
 
- UFC TV 

- Guilherme Freitas 
 
- Lia Aderaldo 

Indeferido 

Trabalho não submetido aos EU2018. 

- Sem título - trabalho não 
submetido 
 
- Projeto sociomoda – costura e 
artesanato para a cidadania 

- Letícia Vieira 
 
-  Araguacy Filgueiras Indeferido 

Trabalho não submetido aos EU2018. 

 


