
 Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD)

É um órgão superior da Reitoria, responsável por planejar, coordenar e

supervisionar a execução de atividades de ensino de Graduação regular e programas

especiais da Universidade Regional do Cariri (URCA). Desenvolve ações

pedagógicas e de inclusão social; organização administrativa; disciplinamento

universitário; acompanhamento da vida acadêmica do discente desde sua admissão até

a conclusão do curso escolhido. Tem como objetivo principal oferecer aos discentes,

ensino de qualidade, autonomia intelectual; preparo para o exercício da cidadania e da

atividade profissional.

 Departamento de Ensino e Graduação (DEG)

O DEG é o órgão executor da PROGAD, responsável pela admissão,

matrícula, controle acadêmico e registro de diplomas dos cursos de graduação da IES

e de outras conveniadas. Dentre outras atividades, é responsável pela organização do

arquivo acadêmico (documentos de alunos, diários, processos de diplomas),

acompanhamento do controle acadêmico das Unidades Descentralizadas, emissão de

documentos pertinentes a vida acadêmica dos alunos, além de colaborar com as

coordenações dos Cursos no acompanhamento acadêmico de acordo com a legislação

vigente. É responsável pela tramitação do processo de colação de grau dos discentes

dos Cursos de Graduação da URCA.

 Núcleo de Acessibilidade da URCA – (NUARC)

A Universidade Regional do Cariri (URCA) tem fomentado a reflexão a

respeito da diversidade, promovendo o desenvolvimento de práticas inclusivas. Nessa

perspectiva, surge o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Regional do Cariri

(URCA) que vem agregar a cultura educacional inclusiva, e viabilizar o

encaminhamento das necessárias mudanças institucionais que precisam extrapolar os

limites arquitetônicos e devem chegar aos pilares da universidade. O Núcleo de

Acessibilidade da URCA - NUARC é um núcleo de apoio interdepartamental, de

caráter permanente, vinculado à Pró–Reitoria de Graduação (PROGRAD) da

Universidade Regional do Cariri (URCA), que atua como órgão de referência, para a

acessibilidade no ingresso e permanência do (a) aluno (a) público alvo da educação



especial (alunos (as) com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento (TGD),

altas habilidades/superdotação no Ensino Superior).

Criado em 2016, o núcleo vem desenvolvendo seu papel juntos aos alunos

com deficiência desta universidade através de projetos no âmbito do ensino, pesquisa

e extensão. Nossas ações envolvem o acompanhamento nos processos seletivos

(graduação e pós-graduação) e atividade que remetem ao acesso e a permanência dos

discentes na Universidade.

 Programas Especiais

Programa Nacional de Formação de Educação Básica – PARFOR

(Plataforma Paulo Freire) - tem suas atividades voltadas para implantação e

acompanhamento dos cursos demandados pelos municípios circunvizinhos. Através

do PARFOR, a URCA oferta atualmente doze turmas de graduação nas cidades de

Assaré, Juazeiro do Norte, Porteiras, Saboeiro, Tarrafas, Várzea Alegre, Crato e Icó.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID tem

como metas fortalecer a formação inicial nas licenciaturas da Universidade Regional

do Cariri e a formação continuada dos professores da rede básica pública de ensino. É

uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem

por objetivo melhorar a formação inicial dos estudantes dos cursos de licenciatura,

através do convívio do licenciando na escola de educação básica. Dentre outras

características, o Programa dialoga com as diversas teorias da educação, na busca de

competências que possibilitem aproximar-se com os diversos saberes necessários para

o processo de formação de professores: cultura geral, conteúdos disciplinares, didática,

cultura escolar, gestão de sala de aula, dentre outras.

Programa Especial de Formação Pedagógica - ESQUEMA é um

programa que se insere num conjunto de políticas para a educação instituída pelo

Governo Federal desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (Lei nº 9.394/1996). Com a citada Lei, abre-se espaço para um conjunto de

reformulações na educação em todos os níveis. Destacamos diretrizes dos Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino Fundamental e Referencial Curricular

Nacional (RCNs) para a Educação Infantil e o Ensino Médio, Formação Pedagógica

de Bacharéis e/ou Tecnólogos para docência em disciplinas que integram o ensino

fundamental, médio e a educação profissional. Equivalente à Licenciatura Plena (em



uma disciplina específica do Ensino Fundamental e Médio e duas disciplinas do

ensino profissionalizante).

Este programa prevê uma base sólida de conhecimentos na área de

formação docente, habilitando bacharéis e tecnólogos para o magistério em uma

disciplina específica que integram as quatro últimas séries do Ensino Fundamental,

duas do Ensino Médio e duas da Educação Profissional. Por outro lado, o Programa

Especial de Formação Pedagógica (PEFP) da URCA proporciona ao professor-aluno

aprendizagens necessárias e significativas ao universo didático-pedagógico escolar.

Curso de Licenciatura Plena em Educação do Campo - PROCAMPO

voltado, especificamente, para a formação de professores/as que desejam atuar na

docência dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio em escolas

situadas no campo. Foi instituído em 2010 através de Convênio celebrado entre a

URCA e o Ministério da Educação para formar uma turma de educadores/as do

campo. Foi realizado o vestibular diferenciado com sessenta vagas para professores/as

em escolas da zona rural, com ou sem graduação, militantes de movimentos sociais e

de Organizações Não Governamentais (ONGs), que atuassem e tivessem ligação com

a vida camponesa.Esse curso foi elaborado de acordo com as Orientações da

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI

e em conformidade com as políticas de educação do Campo em Vigência. A

orientação pedagógica está pautada na pedagogia da alternância, na pedagogia do

movimento e na educação contextualizada.

A Residência Pedagógica (PRP/URCA) foi composta no biênio 2018-

2020 por 12 subprojetos, representando 11 licenciaturas da URCA. Cada subprojeto

(núcleo) possui um docente-orientador (destes alguns contaram com um docente-

orientador voluntário); três preceptores em cada subprojeto (professores da Educação

Básica); e o mínimo de 24 alunos por licenciatura.

Projeto PET Saúde Interprofissionalidade, Projeto N° 18 do Programa

de Educação pelo Trabalho em Saúde – PET Saúde Interprofissionalidade da

Universidade Regional do Cariri em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do

Crato e a Área Descentralizada de Saúde do Crato é uma das 120 iniciativas indutoras

conduzidas pelo Ministério da Saúde e aprovada no Edital N° 10 de 23 de julho de

2018 da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da

Saúde, pela Portaria N° 313 de 30 de outubro de 2018. O Projeto PET Saúde

Interprofissionalidade tem como objetivo geral promover iniciativas de educação e



práticas Inter profissionais em saúde pela integração entre discentes dos cursos de

graduação em saúde e do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde

Coletiva nos processos de trabalho em saúde. Conta com 61 bolsistas distribuídos

entre coordenador de projeto, coordenadores de grupo tutorial, tutores, preceptores e

estudantes dos cursos de enfermagem, educação física e ciências biológicas.

Os participantes se organizam a partir de cinco grupos tutoriais que

estarão desenvolvendo atividades integradas ao Programa de Residência

Multiprofissional em Saúde Coletiva no território segundo três eixos:

Territorialização, georreferenciamento e estratificação de risco como tecnologias

de vigilância em saúde, que incluem três grupos tutorias atuantes nas unidades

básicas de saúde (UBS Fábio Pinheiro Esmeraldo, no bairro Seminário, UBS Parque

Granjeiro e UBS Recreio); Apoio Matricial e o Uso de Tecnologias de Cuidado em

Saúde para o Indivíduo e a Comunidade, que inclui um grupo tutorial que atua no

Centro de Saúde Verônica Couto, no bairro Belmonte; e Fortalecimento das Ações

Municipais e Estaduais de Educação Permanente em Saúde, conduzido por um

grupo tutorial que atua no setor de Educação Permanente em Saúde da Secretaria

Municipal de Saúde do Crato e da Área Descentralizada de Saúde do Crato. Além dos

bolsistas, o projeto envolve em suas atividades aproximadamente 108 profissionais

entre residentes e profissionais de nível médio, técnico e superior inseridos nos

serviços de saúde, nas categorias de enfermagem, educação física, ciências biológicas,

nutrição, farmácia, medicina, fisioterapia, odontologia, agentes comunitários de saúde,

dentre outras.

O Programa de Educação Tutorial PET - Enfermagem é um programa

de comprovada excelência, o qual se compromete fundamentalmente em aprimorar os

cursos de graduação. Trabalha com quatro vertentes principais que são: Ensino,

Cultura, Pesquisa e Extensão e forma cidadãos que aprendem durante três anos a

trabalhar em equipe, a irradiar para os demais colegas o espírito de liderança e o

compromisso com a geração de conhecimento para a solução dos mais diversos

problemas. É o único programa institucional voltado para graduação que trabalha no

formato de grupo interdisciplinar, ancorado em alunos e professores e que recebe

avaliação institucional e não individual. Cada grupo PET conta com um conjunto de

alunos bolsistas, um professor-tutor, vários professores colaboradores e, muitas vezes,

conta ainda com alunos voluntários que ajudam nas atividades do grupo.



A renovação dos bolsistas é feita anualmente por meio de processo

seletivo rigoroso, quando da saída daqueles que concluem a graduação. Para ser tutor,

o professor também passa por seleção. Em vista disso, a maioria dos tutores são

aqueles que mais se destacam nas faculdades, o que enriquece sobremaneira o

Programa. A liderança do tutor é fundamental em todo o processo e promove a

dinâmica do grupo, coordenando pesquisas individuais e coletivas. As atividades que

contemplam Ensino, Cultura, Pesquisa e Extensão são programadas no início de cada

ano letivo e ao final é apresentado um relatório do trabalho efetuado à SESU

(Secretaria de Ensino Superior - órgão do MEC atualmente responsável pela

coordenação do Programa).
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