
 

IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 
XXII Semana de Iniciação Científica  

21 a 25 de outubro de 2019 
Tema: “Desmonte da Pesquisa, Ciência e Tecnologia: repercussões e impactos tecnológicos, 

sociais e culturais” 
 

 

 
 

A PRÁTICA EXTENSIONISTA DENTRO E FORA DA UNIVERSIDADE: A 
ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

EM 2019 
Vitória Barbosa Melo¹, Luana Gomes da Silva², Ana Alice Carvalho Rafael3, 

Djamiro Acipreste Ferreira Sobrinho4 
 

Resumo: A extensão é a atividade que busca expandir as barreiras da            
universidade para além de seus muros, aplicando conhecimento à realidade          
fática e criando uma forma mais dialética e inclusiva de prática acadêmica. De             
acordo com o teórico Paulo Freire a extensão é uma prática universitária que             
busca estender alguma coisa ou alguém àquele que receberá o conteúdo.           
Nesse sentido o presente trabalho busca ressaltar a atuação de um dos grupos             
de extensão ativo na Universidade Regional do Cariri, precisamente focando-se          
na atuação do Núcleo de Combate à Violência Contra a Mulher (NUCOM)            
durante o ano de 2019. A pesquisa bibliográfica e documental são utilizadas            
como método de pesquisa, a partir do levantamento da literatura relacionada           
ao tema em obras físicas e sítios virtuais, além dos relatórios práticos da             
experiência extensionista. Dessa forma, o NUCOM, durante o ano de 2019           
trabalhou por meio da visitação de escolas de ensino básico, destacando-se o            
colégio municipal Pedro Felício Cavalcante na cidade de Crato-ce. Dentro da           
prática o núcleo levou discussões jurídicas e sociológicas a fim de           
conscientizar e alertar os estudantes acerca da violência contra a mulher,           
fomentando debates sobre leis vigentes e demais questões que abrangem o           
direito e a proteção da mulher. O projeto atingiu mais de 200 alunos dentro e               
fora da URCA, realizando também com corpo estudantil da instituição diversos           
debates e discussões acerca da violência contra a mulher no intuito de ampliar             
a produção de acadêmica, como também os conhecimentos de seus membros.           
Com isso conclui-se que a extensão é um importante pilar da formação de uma              
universidade acessível e democrática. Dessa forma, o projeto NUCOM cumpre          
seu papel através de tais atividades de formação pessoal e orientação de todos             
aqueles que são atingidos pela ação do grupo e tendo em vista a importância              
da manutenção deste grupo anseia prosseguir de maneira comprometida com          
a transformação pessoal e o crescimento da universidade. 
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