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Resumo
Serão apresentados os trabalhos desenvolvidos no Observatório de Políticas Públicas-OPP/UFC 
relacionados à pratica extensionista deste Programa, trazendo uma relação mais próxima com outros 
âmbitos da Universidade e da sociedade, em conexão com movimentos sociais, coletivos de luta 
política e outras instituições de ensino. Uma dessas ações é a parceria dos Livros Livres na área do 
Centro de Humanidades I, que distribui e coleta livros de forma gratuita, incentivando a leitura, 
coletando informações acerca dos leitores, como por exemplo sua idade, escolaridade e gostos 
literários, abrangendo não somente a comunidade acadêmica mas também os transeuntes da área do 
bairro Benfica onde se localiza a estante de livros. Também será evidenciado o Cine-debate/OPP, cuja 
programação de filmes e documentários traz reflexões acerca de temas relacionados à política e 
sociedade, com a participação de especialistas que analisam os temas abordados e mediam a discussão 
com os presentes. São convidados professores da Universidade, alunos de cursos de pós-graduação, 
representantes de associações, sindicatos, movimentos sociais e coletivos vinculados a movimentos 
políticos, conforme a afinidade de suas áreas de atuação e os assuntos em pauta. Procura-se, assim, 
possibilitar um debate lúdico através do cinema para estudantes e a comunidade de Fortaleza. Também 
será abordado a realização de saraus, cujas atividades acontecerão em escolas e espaços públicos, 
tendo como objetivo envolver jovens e crianças com apresentações da literatura cearense, trabalhando 
assim as emoções através da cultura local e a sensibilidade regional. O público-alvo são os 
estudantes das escolas onde serão realizados tais eventos.
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