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VI Encontro de Monitoria de Projetos da Graduação

Paulo Henrique da Silva Barros, Helena Selma Azevedo, Lívia Rocha Rodrigues, Rebecca
Maria de Freitas Sousa Oliveira, Francisca Silvania de Sousa Monte

O  Projeto  Oficinas  Mensais  de  Políticas  Públicas  é  oferecido  pela
Coordenação do Curso de Gestão de Políticas Públicas, da Universidade Federal do
Ceará (UFC), via Monitoria de Projetos da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e
com apoio do Laboratório de Estudos de Políticas Públicas (LEPP). Possui um duplo
objetivo:  por  um  lado,  ambientar  o(a)  aluno(a)  recém-ingresso(a)  do  Curso  de
Gestão de Políticas Públicas em temáticas que permeiam as políticas públicas, por
meio da criação de um espaço dialógico que viabilize o seu desenvolvimento social
e  intelectual;  e,  por  outro  lado,  motivar  o  aprofundamento  e  a  qualificação  nas
áreas  específicas  do  Curso,  de  forma  a  estimular  a  permanência  desses(as)
estudantes na UFC.  Ademais,  o  Projeto tem sido ofertado também à comunidade
acadêmica  e  ao  público  externo  à  UFC,  funcionando  como  uma  forma  de
articulação  política,  institucional  e  social  entre  a  universidade  e  a  sociedade.
Organizado  por  três  bolsistas  remunerados  e  duas  bolsistas  voluntárias  –
corresponsáveis pelo planejamento, divulgação e apoio logístico do Projeto –, entre
os meses de abril  e agosto do presente ano foram ofertadas cinco palestras com
profissionais  que atuam direta ou indiretamente no campo das Políticas Públicas,
em  torno  das  seguintes  temáticas:  Educação,  Controle  Social,  Cultura,  Meio
Ambiente,  e  Gestão  Pública  e  Sustentabilidade.  Até  o  momento,  estiveram
presentes,  em  ao  menos  uma  das  palestras  ofertadas,  230  ouvintes,  sendo  53
deles  alunos  (as)  do  curso  de  Gestão  de  Políticas  Públicas  e  177  estudantes  de
outros cursos da UFC ou externos à Universidade.
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