GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

Chamada Pública 09/2018
Submissão de propostas de oficinas para a Brinquedoteca Popular do Coletivo Camaradas.

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Regional do Cariri – PROEX da URCA torna pública a abertura de
submissão de propostas de oficinas para serem desenvolvidas na Brinquedoteca Popular do Coletivo Camaradas,
localizada na Rua Monsenhor Juviniano Barreto, 350 – Centro, na Comunidade do Gesso, Crato-CE e que terá a
mediação do Núcleo de Educação Infantil – NEI do Curso de Pedagogia desta IES.
1.OBJETIVOS
As oficinas na BRINQUEDOTECA POPULAR tem por objetivo oportunizar aos professores e estudantes universitários
da região do Cariri, mestres da cultura popular, brincantes, artistas e artesões a troca de saberes e fazeres com as
crianças que atuam no Coletivo Camaradas, através de oficinas que proporcionem a produção de brinquedos e
jogos, vivências lúdicas e a relação com a arte e outras áreas do conhecimento, bem como à ampliação da visão
social de mundo.
2.DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
2.1. As inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico disponível no site da URCA ( www.urca.br) no
seguinte endereço eletrônico: https://goo.gl/forms/W03RZq3QfAkXfLH93 , no período de 02 a 18 de abril de 2018.
2.2. As propostas de oficinas poderão ser apresentadas por professores e estudantes universitários da região do
Cariri, mestres da cultura popular, brincantes, artistas e artesões;
2.3. Cada proponente poderá apresentar mais de uma proposta;
2.4. Cada oficina poderá ter até cinco proponentes.
3 DO FORMATO DAS OFICINAS
3.1. As oficinas deverão ser atividades com no máximo 04 (quatro) horas;
3.2. O proponente deverá apresentar propostas com o menor custo possível de materiais;
3.3. As propostas de oficinas deverão trabalhar com temas ou questões correlacionadas ao brincar;
3.4. As propostas deverão conter as seguintes informações:
a) Introdução;
b) Objetivos da oficina;
c) Metodologia utilizada na oficina;
d) Materiais
e) Número de vagas;
f) Faixa etária;
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g) Necessidades estruturais.
4 DA AVALIAÇÃO
4.1. As propostas de oficinas serão avaliadas por Comissão Organizadora constituída pelo Núcleo de
Educação Infantil – NEI e Coletivo Camaradas, de acordo com os seguintes critérios:
a) Viabilidade de realização;
b) Caráter não competitivo, sexista ou discriminatório;
c) Clareza e pertinência da metodologia;
d) Necessidades estruturais e materiais.
4.2. Serão selecionadas selecionará 20 (vinte) oficinas e, caso necessário, haverá classificação das propostas
considerando-se a melhor qualificação em relação aos critérios supracitados.
4.3. Os selecionados participaram de atividades formativas propostas pelo NEI e pelo Coletivo Camaradas
como forma de subsidiar a perspectiva de trabalho desenvolvido na Brinquedoteca popular.
5 CERTIFICADOS
A certificação dos ministrantes das oficinas será realizada pela PROEX.
6 DO CRONOGRAMA
Submissão das propostas 02 a 18 de abril de 2018.
Avaliação das propostas 19 a 20 de abril de 2018.
Divulgação das propostas aceitas 23 de abril de 2018.
7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A Pró-reitoria de Extensão da Universidade Regional do Cariri - PROEX da URCA reserva-se o direito de resolver os
casos omissos, b em como as situações não previstas na presente Chamada Pública.

Crato - CE, 02 de abril de 2018.

Professora Maria Arlene Pessoa da Silva
Pro-reitora de Extensão da URCA

