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Resumo 

O Observatório das Cidades do Cariri, programa de extensão vinculado a Pró Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal do Cariri - UFCA, considerando o aproveitamento das potencialidades digitais 

para a promoção da informação, estabelece como objetivo neste relato, a construção do canal virtual a 

partir da iniciativa do Observatório, através da criação de um site, de boletins informativos e de 

atividades em mídias sociais, possibilitando uma maior interação entre a Universidade, a Gestão e a 

população da Região Metropolitana do Cariri, com foco no Eixo CRAJUBAR. São apresentados o 

percurso e os resultados obtidos através das atividades desenvolvidas durante os meses de agosto a 

setembro de 2018, pelos três bolsistas do projeto. 
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Abstract 

The Observatory of Cities of Cariri, an extension program linked to the pro-rector of extension 

of the Universidade Federal do Cariri-UFCA, considering the use of digital potentialities for 

the promotion of information, establishes as objective in this Report, the construction of the 

virtual channel from the Observatory initiative, through the creation of a website, newsletters 

and social media activities, enabling greater interaction between the university, management 

and the population of the region Of the Cariri Metropolitan, focusing on the CRAJUBAR axis. 

The course and the results obtained through the activities developed during the months of 

August to September 2018, by the three scholarship holders of the project are presented. 
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INTRODUÇÃO 

O programa de extensão Observatório da Cidades do Cariri é ligado ao curso de 

Administração Pública e Gestão Social da Universidade Federal do Cariri - UFCA, e tem como 

objetivo principal, contribuir para uma participação mais efetiva dos cidadãos em assuntos 

ligados a questões urbanas, junto a gestão pública da Região Metropolitana do Cariri - RMC, 

mais diretamente nas cidades que integram o Eixo CRAJUBAR (Silva, 2018). 

O Observatório é composto por três bolsistas para atender as demandas do programa, 

cada um com atividades afins e específicas. As atividades do Observatório são divididas em 

mapeamento e mobilização, trabalhando com a identificação de parceiros que desenvolvem 

iniciativas que dialoguem com o propósito do Observatório, além de mobilizar o público para 

participar das ações desenvolvidas pelo programa. Articulação e o fortalecimento da rede 

cidadã, mantendo contato constante com os parceiros internos e externos. 

Dentre os objetivos específicos do Observatório, destaca-se a promoção de espaços de 

diálogo virtuais para a população, sobre questões urbanas e o cotidiano das cidades do Cariri 

analisadas durante as atividades do programa (Silva, 2018). A ideia, está em aproximar os 

cidadãos caririenses das movimentações políticas, sociais, culturais e urbanas que envolvem os 

nove municípios da RMC, quais sejam: Barbalha, Juazeiro do Norte, Crato, Jardim, Missão 

Velha, Caririaçu, Santana do Cariri, Nova Olinda e Farias Brito. Esta interação é refletida por 

meio do material digital disponibilizado pela plataforma do programa, como, boletins 

informativos, entrevistas, conteúdos acadêmicos sobre cidades e etc. 

Neste contexto, entra a comunicação e difusão das informações. Além da criação e 

alimentação do ambiente virtual, são desenvolvidos boletins informativos sobre temas ligados 

à realidade urbana do Cariri. 

A criação do site e do boletim se dá através do entendimento de que tendo acesso à 

informação o cidadão se engaje mais e desperte interesse em participar das discussões sobre as 

discussões públicas. Também espera-se que o ambiente virtual além de instigar a população, 

colabore com a administração pública, com a exposição do material adquirido com as pesquisas 

do programa. 

As plataformas criadas para atender as demandas do projeto acabam se encaixando em 

alguns conceitos da comunicação. São eles a comunicação pública e a mídia alternativa. A 

comunicação pública, não tem um conceito bem definido, mas autores trazem várias vertentes. 

Uma delas é a comunicação da sociedade civil organizada. Que traz a comunicação 

propagada pela comunidade, ongs ou organizações independente de seus posicionamentos 
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políticos. Para Elizabeth Brandão (2017) “aqui, entende-se a prática da comunicação a partir da 

consciência de que as responsabilidades públicas não são exclusivas dos governos, mas de toda 

a sociedade.” 

Já a mídia alternativa, inicialmente era um espaço onde se expressava o contraponto ao 

sistema do governo.  Hoje, o alternativo ganha uma nova definição quando ligado a mídia. Na 

internet, um espaço que possibilita diversas formas de expressão e reflexão sobre a sociedade, 

os espaços alternativos tem crescido bastante. 

BONA e CARVALHO (2015) colocam que “o alternativo nasceu como uma opção para 

contrapor uma dominação por parte de um grupo em detrimento de outro”. Ou seja, o alternativo 

vem como outra opção que não os meios tradicionais tanto no formato quanto em suas linhas 

editoriais. 

A partir da observação das atividades dos bolsistas, o objetivo deste trabalho é 

apresentar a experiência e nessa as dificuldades e aprendizado adquiridos pelos mesmos durante 

a construção do site e dos demais materiais informativos, e observar como a atividade se 

enquadra nos conceitos de comunicação pública e mídia alternativa, enquanto atividade de 

extensão universitária. 

 

OBSERVATÓRIO DAS CIDADES DO CARIRI 

No momento da escrita do projeto, foram demarcadas as metas e objetivos do mesmo, 

nos caso específico deste trabalho, foram observadas as atividades relacionadas ao eixo três do 

projeto, Comunicação e difusão de informações. 

O objetivo desse eixo é que os cidadãos tenham um suporte informativo, incentivando 

e engajando a população a ter uma participação mais ativa nas questões públicas. 

As metas específicas são as seguintes: 

● Criação de 01 espaço virtual (site, blog, fanpage) para divulgação das atividades e 

disseminação das ideias do Observatório; 

● Produção de 04 informativos sobre cidades e a Região Metropolitana do Cariri; 

Primeiro deve-se levar em consideração que o Observatório da cidades do Cariri é 

apenas um, dos três projetos que integram o Laboratório de Estudos em Gestão de Cidades e 

Territórios - LACITE. 

Um deles é o Cidades em Debate, projeto de vinculado a Pró Reitoria de Cultura da 

UFCA que promove ciclos de debates para discutir a realidade urbana da região do Cariri, no 

estado do Ceará. A plataforma ainda conta com o projeto de pesquisa denominado, Desafios à 
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consolidação de Arranjos Institucionais de Governança Metropolitana: Uma análise na Região 

Metropolitana do Cariri. 

Antes de iniciar a criação do site, das redes e do boletim, a equipe se reuniu e definiu 

algumas questões a serem desenhadas antes de iniciar de fato o processo. Uma delas foi a sigla 

do Laboratório, para que a partir dela fosse criado o e-mail institucional que derivaria os outros 

meios de comunicação oficial. 

Após várias discussões entre os membros de cada projeto e programa que compõe o 

Laboratório, optou-se pela sigla LACITE, que une três das principais palavras que constituem 

o nome do Laboratório. São elas Laboratório, Cidades e Territórios. 

Para a criação do site, ficou decidido que seria usada a plataforma de sites da 

universidade, o Sites UFCA, que dispõe de modelos padronizados dentro do Wordpress,  para 

que os núcleos da instituição mantenham um padrão visual. 

 

Figura 1 – Screenshot da plataforma Sites UFCA registrado em 05 de outubro de 

2018 

 

Fonte: O(s) autor(es). 

 

A Diretoria de Tecnologia da Informação da UFCA é responsável pela criação dos sites 

que são feitas mediante solicitação. Após a criação eles repassam as informações de acesso e 

dão orientações básicas para a manutenção do site pelo administrador. 
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Nesse ponto, são encontradas as dificuldades da atividade. Apesar de disporem de 

algumas orientações os bolsistas não tinham domínio da plataforma. Assim, foi feita uma 

capacitação em parceria com o Laboratório de Práticas Jornalísticas do curso de Jornalismo da 

UFCA. 

A equipe do Laboratório de Práticas trabalha com a mesma plataforma no portal do 

curso de jornalismo e em um dos produtos da disciplina laboratorial de jornalismo digital, o site 

Notícia no Campus. A partir dessa experiência, foi identificada a oportunidade de se trabalhar 

com a equipe para a diagramação e para estruturar o site do LACITE. 

A necessidade de uma identidade visual que englobasse as atividades do laboratório 

como um todo foi uma delas. A partir disso, iniciou-se a parceria entre o Observatório e o 

Programa de Educação Tutoriada (PET) Cambada de Design. O PET fez o levantamento do 

material visual já existente nas atividades dos projetos que compõem o LACITE, e atualmente 

trabalha nessa construção. Essa identidade visual será a base para a diagramação do boletim 

informativo e da identidade do site. 

Na capacitação foi discutida a estrutura do site, que ficou dividido da seguinte maneira: 

Na página inicial ser apresentado o banner com as principais notícias (1), na barra de menu 

estarem contidos os seguintes itens e subitens: 

● QUEM SOMOS 

● PROJETOS 

Cidades em Debate; 

Observatório das Cidades do Cariri; 

Projeto de pesquisa 

● MULTIMÍDIA 

Entrevistas; 

Galeria De Fotos; 

Vídeos. 

● BIBLIOTECA 

Boletins Informativos 

Artigos 

● CONTATO 

Além dessa estrutura mais técnica do portal, também foi definida a linha editorial do 

material a ser produzido para o portal. Após reuniões entre os bolsistas do laboratório como um 

http://lacit.ufca.edu.br/category/cidades-em-debate/
http://lacit.ufca.edu.br/category/cidades-em-debate/
http://lacit.ufca.edu.br/category/cidades-em-debate/
http://lacit.ufca.edu.br/category/cidades-em-debate/
http://lacit.ufca.edu.br/category/cidades-em-debate/
http://lacit.ufca.edu.br/category/cidades-em-debate/
http://lacit.ufca.edu.br/category/cidades-em-debate/
http://lacit.ufca.edu.br/category/cidades-em-debate/
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todo, as notícias e materiais que serão publicados no site serão direcionados para o 

desenvolvimento territorial  e a gestão de cidades da região do Cariri, por constituir a base 

teórica e prática do LACITE. 

Assim, além de noticias do factual, entrarão no site atualizações sobre as atividades dos 

projetos como palestras, intervenções e trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos projetos, 

parcerias firmadas e os boletins informativos que também irão seguir a mesma linha editorial. 

Como resultados das atividades desenvolvidas até o momento, são observados o 

desenvolvimento de habilidades que os bolsistas adquiriram através da experiência descrita, as 

parcerias firmadas e o site que já está em processo de construção apesar do pouco tempo em 

que está sendo desenvolvido. As imagens e textos lá presentes servem apenas de apoio para 

melhor visualização das modificações. 

 

Figura 2 – Screenshot do site lacit.ufca.edu.br feito em 06 de outubro de 2018 

 

Fonte: O(s) autor(es). 

 

Figura 2 – Screenshot do site lacit.ufca.edu.br feito em 06 de outubro de 2018 
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Fonte: O(s) autor(es). 

 

Os resultados obtidos e esperados até a finalização da atividade são: A construção da 

estrutura do site e o desenvolvimento da escrita jornalística pelos bolsistas, além da criação de 

uma área digital para a difusão da informação para a população, podendo assim colaborar com 

uma interação mais ativa entre todos os protagonistas das cidades do Eixo CRAJUBAR. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta de pensar alternativas de utilização de canais de comunicação para alcançar 

diferentes públicos, revela-se como desafio de planejamento e execução estratégica.  Tendo em 

vista, a complexidade dos canais virtuais de exigirem capacidades técnicas e conhecimentos 

específicos. 

Com isso, pequenos grupos que não possuem considerável familiaridade com os tais 

mecanismos de difusão da informação, atravessam barreiras conflituosas. Neste sentido, ao 

considerar as dificuldades encontradas pela equipe do Observatório das Cidades do Cariri em 

desenvolver um espaço de diálogo virtual, percebe-se a relevância das parcerias na superação 

dos atritos. 

A ideia do Programa em desenvolver uma plataforma online alimentada por conteúdos 

acadêmicos, é resultado do trabalho integrado entre Universidade, comunidade e gestão. A 



 
 
 
 

 
 

 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

 

 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

iniciativa visa constituir muito mais do que um site expositivo, mas, que seja dinâmico, flexível 

e pensado a partir da perspectiva do usuário. 

O site vai possibilitar que tanto a população quanto os gestores tenham uma maior 

aproximação entre os assuntos que emergem da Região Metropolitana do Cariri – RMC, 

especialmente, no âmbito do Eixo CRAJUBAR. Os conteúdos serão desenvolvidos pelos 

projetos e programas que integram o Laboratório de Estudos em Gestão de Cidades e Territórios 

– LACITE, cada um abordando questões mais próximas das ações realizadas. 

Como relatado neste trabalho, os passos iniciais tem-se colocado como verdadeiros 

poços de lama, dado a dimensão do modelo de site optado pelo Laboratório. No entanto, através 

de formações e trocas de apoio informal, a equipe do Observatório conseguiu ampliar a 

caminhada para o aperfeiçoamento do site, definindo aspectos básicos e fundamentais durante 

o processo inicial. 

Este desafio travado pelo Programa, demonstra o potencial de agir conjuntamente, ao 

lado de demais projetos de extensão que atuam pela UFCA. Ao mesmo tempo, é possível 

delinear perspectivas positivas a partir dos resultados já colhidos, permitindo identificar tanto 

os principais elementos teóricos que estarão distribuídos pelo site, quanto o desenvolvimento 

intelectual e técnico da equipe que coordena as atividades, seja pela administração do portal, 

seja pelos conhecimentos jornalísticos e sobre a Região do Cariri adquiridos. 

Desta forma, as ações em prol da construção e promoção da informação, revela-se como 

futuro potencial acadêmico e informativo. Contribuindo para retratar a realidade política, 

econômica, social e cultural das cidades da RMC a partir do olhar urbano, atraindo usuários 

(discentes, docentes, gestores) que tenham interesse pela temática da Gestão Democráticas das 

Cidades, com isso, influenciando a formação da opinião pública consciente, bem como futuras 

incidências em políticas públicas urbanas. 
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