Programas e Projetos de Extensão contemplados com fomento do Campus e desenvolvidos em 2013
Título

Objetivo

Coordenador (a)

Servidores
Colaboradores

Ensino Médio

Graduação

Disseminando a
Oportunizar a
Fernanda Zanotti
Segurança, saúde e integração entre a
Meio Ambiente na
comunidade do
Comunidade local
bairro Jardim
América e
autoridades com o
intuito de
disseminação de
conhecimento nas
áreas de
Segurança, saúde e
meio ambiente,
visando debates
produtivos de
cunho social

--x--

Sim

Não

Acessibilidade
Auxiliar pequenos
Rosemery
digital para
empreendedores a
Magedans
pequenos negócios utilizar os recursos
de informática
Obs. Devido a
disponíveis no
remoção da
negócio para a
funcionária
obtenção de
Rosemery
informações para a Magedans para o
gestão financeira campus Luzerna a
funcionária
Fernanda Correa
Garcia assumiu o
mesmo.

--x--

Sim

Não

Descrição da
População/comu
nidade assistida
em situação de
risco, quando
houver

Resultados
Obtidos e
Trabalhos
publicados

Moradores(trabalh Organização de
adores) da
Palestras no centro
comunidade, que comunitário local,
não possuíam
a fim de esclarecer
conhecimento
dúvidas sobre
básico em suas
questões de seu
atividades diárias
cotidiano.
sobre segurança do
trabalho

Funcionários e
pequenos
empresários da
região

Obtenção de
conhecimento
sobre software
livre.

Reuso e
reciclagem de lixo
eletrônico

Coletar
computadores,
periféricos e
componentes de
computadores,
selecionar,
reutilizar, reciclar e
dar destino
adequado aos
resíduos

Programação de Dar visibilidade ao
computadores para
IFC Campus
Jovens
Avançado de
Fraiburgo junto a
comunidade local e
municípios
vizinhos

Fábio José
Pinheiro

--x--

Sim

Não

Obs. O Professor
Ricardo Annes
assumiu o projeto,
pois o professor
Fábio José
Pinheiro assumiu a
Direção-Geral do
Campus.

Ricardo Annes

--x--

Sim

Não

Moradores da
região, Escolas
públicas de
Fraiburgo

Recolhimentos de
equipamentos e
componentes de
computadores e
periféricos não
mais utilizados nos
bairros.
Manutenção e
montagem de
máquinas com as
mesas peças
descartadas e
distribuição das
máquinas nas
Escolas públicas
da cidade.

Estudantes do
ensino
fundamental (9º
ano) e ensino
médio

Divulgação do IFC
na cidade de
Fraiburgo.
Realização de um
Curso de
programação para
vinte jovens da
cidade.
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Título

Objetivo

Uso de ferramenta
Contribuir com
virtual de
informações para o
monitoramento na desenvolvimento
proposta de metas
da política

Coordenador (a)

Servidores
Colaboradores

Ensino Médio

Graduação

Descrição da
População/comu
nidade assistida
em situação de
risco, quando
houver

Resultados
Obtidos e
Trabalhos
publicados

Débora Santos

Suelen Graff, Paulo
Roberto Ribeiro
Nunes, Vera
Greppner

Sim

Não

Servidores
públicos
municipais

Realização de
palestras e oficinas
com servidores
públicos

e iniciativas de
conscientização
ambiental do IFC
Fraiburgo

ambiental
institucional,
realizando
localmente o
levantamento de
dados desta
administração.

Comemoração dos Promover ações Ivan Carlos Serpa
Cem anos da
comemorativas ao
Guerra do
centenário do
Contestado:
término da Guerra
Práticas
do Contestado,
educativas, arte,
incentivando
cultura e memórias
reflexões
comunitárias
históricas,
pesquisas e
elaboração de
práticas educativas
formais e não
formais inovadoras
com a participação
das comunidades
locais.

municipais

Marluse Castro
Maciel ,Deivis
Elton S Frainer,
Marcelo da Silva
Roberto K
Pohlmann,
Cristinae
Aparecida Grumm
e Bazilicio Manoel
Andrade Filho.

Sim

Não

Alunos das
Escolas Públicas
de Fraiburgo,
Graduando do
Curso de História
da UNCCuritibanos,
Comunidade e
Fraiburgo-SC

Visitas a região de
Taquaruçu e
conversas com a
comunidade local.
Elaboração de um
projeto para a
criação oficial do
museu do
Contestado da
cidade Santa de
taquaruçu.
Palestras aos
alunos nas Escolas
do Ensino Médio
sobre a Guerra do
Contestado.
Exposições sobre
os Cem anos da
Guerra do
Contestado na
região
. (Centro de
eventos, no dia da
ação social e no
IFC Campus
Fraiburgo)
Palestra aos
graduandos do
Curso de História
da UNC-

Curitibanos
Lançamento do
Livro “Os Índios
Xokleng em Santa
Catarina”
IFCINE

Mais ENEM

Proporcionar
acesso à cultura e
ao conhecimento
por meio de
filmes, nacionais
ou estrangeiros,
para a comunidade
de Fraiburgo e
região. Aproximar
a comunidade do
Campus do IFC de
Fraiburgo – SC.
Promover debates
acerca de temáticas
que possuem
impactos sociais.

Marluse Castro
Maciel

Reforçar a
Marcelo da Silva
preparação dos
alunos da rede
estadual de ensino
de Fraiburgo e
região para o
ENEM.

--x--

Sim

Não

Ricardo Beal,
Roberto K
Pohlmann,
Bazilício Manoel
de Andrade Filho e
Claudio Bertotto

Sim

Não

Comunidade em
Geral. Alunos da
rede pública de
ensino de
Fraiburgo-SC

Exibição de filmes
e promoção de
debates sobre os
mesmos. No
entanto, a
avaliação não foi
positiva no que diz
respeito a
participação da
comunidade no
projeto.
Subentende-se que
hoje as pessoas te
acesso aos filmes
pela internet, TV
por assinatura, etc.

Alunos do Ensino Curso preparatório
médio de
para o ENEM.
Fraiburgo e jovens Com carga horária
e adultos que já
de 20 h.
conluiaram o
ensino médio e
prestaram a Prova
do ENEM.

Karatê e Cidadania

Contribuir para a Marcelo da Silva
formação dos
jovens, que
desenvolva uma
atitude reflexiva
sobre o sentido da
própria existência.
Melhorando a
disciplina de seus
praticantes
desenvolvendo um
equilíbrio físico e
mental.

--x--

Sim

Não

Jovens e adultos de Aulas semanais de
Fraiburgo e
Karatê.
Região.
Apresentação
realizada no dia da
Ação Social.
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Título

Objetivo

Coordenador (a)

Servidores
Colaboradores

Ensino Médio

Graduação

Descrição da
População/comu
nidade assistida
em situação de
risco, quando
houver

Resultados
Obtidos e
Trabalhos
publicados

Pré Universitário
IFC

Reforçar a
preparação dos
alunos da rede
pública de ensino
nos vestibulares e
no ENEM.

Marcelo da Silva

Ricardo Beal,
Felipe Lamberg
dos Santos,
Rodrigo Cabral,
Elaine Ribeiro,
Marluse Maciel,
Ricardo Annes,
Cláudio Bertotto,
Itamar Rodrigues.

Sim

Não

Alunos da rede
pública de ensino
da região
( Fraiburgo,
Videira e Monte
Carlo)

Realização de
aulões
preparatórios para
o ENEM,
Simulado especial
para o ENEM,
Aulas semanais
com carga horária
anual de 360 h

Obs. O Professor
Ricardo Annes não
pode participar do
Projeto por
afastamento/saúde

Coro IFC

Difundir o canto
Coral na
comunidade
Fraiburguense

Roberto K
Polhmann

Elaine Ribeiro

Não

Não

Comunidade
Fraiburguense

Apresentações em
eventos
organizados pelo
IFC (Semana do
Meio Ambiente e
Semana
Acadêmica dos
Cursos Técnicos)

Violão IFC

Difundir o violão
enquanto
instrumento
acompanhador e
solista na
comunidade
Fraiburguense

Roberto K
Polhmann

--x--

Sim

Não

Comunidade
Fraiburguense

Aulas semanais de
violão, primando
por canções
populares e
folclóricas,
objetivando a
construção de um
repertório que foi
apresentado aos
demais alunos e
funcionários na
apresentação de
final de ano.
Carga horária –
160 horas

Hora da Leitura

Despertar e
incentivar o gosto
pela leitura,
visando ainda o
envolvimento dos
servidores, alunos
e pais. Promover
momentos de
contação de
histórias

Mirella G. Sens

Edineia Maria da
Silva, Gicelli
Peretti e Fábio
Junior de Arruda
Lima

Sim

Não

Alunos da rede
municipal de
ensino.

Em andamento

--x--

Sim

Comunidade
Fraiburguense em
geral

Em andamento

IPV6

Capacitar
profissionais da
tecnologia da

Marlon Domenech

Não

http://noticias.fraib
urgo.ifc.edu.br/?
p=2781

informação a
implantarem o
protocolo IPV6 e
tecnologias
relacionadas
Desafios
Sustentáveis

Exercitar a
responsabilidade
socioambiental em
oficinas de
materiais
recicláveis.

Débora Santos

Dheime R Trevisol
Cláudia Felisbino
Souza
Liliana G Vallejo

Sim

Não

Alunos da
comunidade em
geral

Reforço Escolar

Proporcionar aos
participantes do
projeto que
acompanhem o
ritmo escolar de
suas respectivas
séries, resgatando
a autoestima dos
educandos.

Felipe de Oliveira
Lamberg dos
Santos

Ricardo Beal,
Rodrigo cabral

Sim

Não

Alunos da rede
municipal de
ensino.

Projeto Descolado

Promover Aulões
preparatórios para
o ENEM,
utilizando o teatro,
a música como
uma das
ferramentas de
ensino

Marcelo da Silva

Roberto K
Polhmann, Felipe
Lamberg dos
Santos, Rafael
Vivian

Sim

Não

Em andamento

Em andamento

Alunos do Ensino
Organização de
médio das Escolas
Aulões
Públicas de
preparatórios para
Fraiburgo e
ENEM (Fraiburgo,
Região, alunos do
Monte Carlo,
Ensino médio dos
Videira, Itajaí e
IFC ( Videira e São São Francisco do
Francisco do Sul)
Sul

