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Título do
projeto

Audiolivro: a
produção de
antologias em
áudio como
ferramenta de
inclusão social

Descrição do
Projeto

Objetivo

Coordenad
or[a] do
Projeto de
Extensão

Segundo o IBGE, 3,6% dos
Viabilizar o acesso Marlon
brasileiros são deficientes visuais. às Literaturas
Cordeiro
Conforme o censo de 2010, há mais Brasileira e
Domenech
de 500 mil brasileiros incapazes de
Portuguesa de
enxergar e há mais de 6 milhões de
brasileiros com baixa visão ou visão Domínio Público às
pessoas com
subnormal, tendo notória
deficiência visual.
dificuldade para enxergar.
Tais limitações levam à
1) Criar um
dificuldade de acesso à literatura,
acervo em áudio
uma vez que a literatura em
contendo textos
braille e audiolivros é escassa se
canônicos das
comparado à disponibilidade dos
Literaturas
livros tradicionais, mesmo
Brasileira e
considerando-se acervos na
Portuguesa.
Internet. Essa situação acaba
sendo um limitador em outros
2) Gravar em áudio
aspectos, como o ingresso à
e disponibilizar
universidade. Partindo desta
gratuitamente
problemática e da perspectiva de
obras da
que ter acesso ao conteúdo
Literatura
cultural de seu país é um direito e
Brasileira e da
uma oportunidade ímpar para
Literatura
qualquer cidadão, este projeto

Portuguesa,
atualmente
Literatura Brasileira e Portuguesa
disponíveis no
que estão em Domínio Público. O
Domínio Público.
conteúdo produzido será
3) Proporcionar aos
disponibilizado em domínio
bolsistas e
público, para acesso gratuito
voluntários a
de qualquer um ao conteúdo,
oportunidade de
com foco especial no público
ler, gravar e editar
de deficientes visuais.
antologias,
realizando um
trabalho de
importância
social.
visa a produção de
audiolivros de 74 obras da

Servidore
s
colabora
dor es

Estudan
tes do
Ensino
Médio

Estudantes
de
Graduação

Valor
Bolsas
Estudan
tis

Resultados obtidos e
Descrição da
população/com trabalhos publicados
- (inserir link de acesso ao
unidade
trabalho publicado)
assistida em
-Caso o trabalho não
situação de
tenha sido publicado,
risco, quando
digitar os principais
houver
resultados obtidos.

2

1

0

R$
1.400,00

Não se aplica.

Os resultados parciais
foram
apresentados
na II FEPEX – Feira
de Ensino, Pesquisa e
Extensão do campus
Fraiburgo (2017).
II FEPEX
http://publicacoes.ifc.e
du.br/index.php/fepexfr
aiburgo
/
issue/view/16/showToc
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IFContraturno Esportivo O “Projeto IFContraturno
1) Divulgar e
Esportivo” é uma proposta de promover a
Atividade de Extensão do IFC - prática do
Campus Fraiburgo, no
atletismo.
contraturno escolar, no Estádio 2) Auxiliar na
Municipal Edir Prestes Valim formação de
(Macieirão), localizado na Rua novos atletas
Aristídes Ramos, 2. São José. de nível
Fraiburgo/SC, destinado às
competitivo.
atividades esportivas do atletismo 3) Favorecer a
na comunidade de Fraiburgo e
inclusão social
região e tem um caráter esportivo
através do
competitivo, servindo aos
projeto.
interesses de políticas públicas à
implementação de programas de 4) Agregar
valores sociais
incentivo da manutenção e/ou
melhoria das condições de saúde e às partes
qualidade de vida dos beneficiários envolvidas no
das ações, sendo destinado à
projeto.
verificação e análise de variáveis 5) Acompanhar as
pertinentes ao planejamento mais
condições de
eficiente e efetivo de acordo com
saúde geral dos
as práticas de implementação de
participantes.
programas sociais/técnico6) Avaliar os
científicos e ao treinamento
esportivo contemporâneo.
níveis de
Entretanto, também está voltado à aptidão física
inclusão social, através de uma
relacionado ao
dinâmica didático-pedagógica
desempenho.
pautada em princípios éticos e
7) Estimular a
concernentes à abordagens de
manutenção de
retroalimentação negativa pelos
seus métodos de monitoramento e hábitos
saudáveis de
acompanhamento do indivíduo
cidadão, visando a estimular o
vida.
desenvolvimento das habilidades
cognitivas e motoras, constituindose por um processo contínuo ao
controle da formação de equipes
esportivas constituídas por alunos/
atletas, que comprovem a
regularidade de matrícula e
frequência escolares. O público
alvo do presente projeto é escolares
praticantes de atletismo, de

ambos os sexos, passíveis de
adequação às categorias prémirim (atletas com 11 e 12
anos, no ano da competição),
mirim (atletas com 13 e 14
anos, no ano da competição),
de menores (atletas com 15, 16
e 17 anos, no ano da
competição) e juvenis

Vladimir
0
Schuindt da
Silva

1

0

R$
1.400,00

Não se aplica. Os resultados parciais
foram apresentados na
II FEPEX – Feira de
Ensino, Pesquisa e
Extensão do campus
Fraiburgo (2017).
II FEPEX
http://publicacoes.ifc.ed
u.br/index.php/fepexfra
iburgo
/
issue/view/16/showToc

(atletas com 16, 17, 18 e 19
anos, no ano da competição),
sendo estas as categorias e
respectivas faixas etárias da
Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt), atendendo
às determinações previstas nas
Normas e Regras da IAAF
(International Association of
Athletic Federations) e da
CONSUDATLE
(Confederação Sul-Americano
de Atletismo), assíduos às três
sessões semanais, de 60
minutos, no período do
contraturno escolar. Os
resultados esperados em curto
prazo são a aceitação do
projeto junto à comunidade
pela participação do maior
número de pessoas,
envolvimento do aluno bolsita;
e em médio/longo prazos da
melhora nos hábitos do estilo
de vida dos participantes,
realização de competições de
atletismo e a efetividade do
“Projeto IFContraturno
Esportivo” na manutenção e
desenvolvimento do bem estar
físico e psíquico dos
praticantes.
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Troupe de Teatro

Este projeto apresenta uma
proposta de teatro como
recurso pedagógico no
Instituto Federal Catarinense
Campus Fraiburgo – visando
proporcionar mais
consistência e eficácia ao
desenvolvimento das
potencialidades do indivíduo,
tendo como ferramenta as
artes cênicas e as atividades
com dinâmicas
multissensoriais. O teatro
promove a reflexão, a
conscientização, a valorização
e a transformação da pessoa.
Além disso, o fazer teatral
possibilita ao indivíduo
ampliar suas dimensões
cognitivas, artísticas e
poéticas, por meio da leitura,
da introspecção, da
improvisação, e da expressão
humana, resultando assim na
expansão de todos os seus
sentidos no palco e, por
consequência, em outras áreas
de sua vida.

Desenvolver um
Elaine
grupo de teatro
Ribeiro
para adolescentes
do ensino médio,
buscando promover
a conscientização e
a valorização do
indivíduo por meio
da arte,
potencializando a
presença do ator
em cena,
fortalecendo o
comprometimento
e a qualidade
artística,
possibilitando a
ampliação e a
aplicabilidade de
suas dimensões
profissionais,
cognitivas,
artísticas e poéticas
por meio de
atividades com
dinâmicas
multissensoriais,
com o auxílio das
técnicas teatrais,
provocando a
expansão da
consciência, o
refinamento da
expressividade e
movimentos e a
consolidação do
amadurecimento e
do
autodescobrimento
do ser humano.

3

1

0

R$
1.400,00

Não se aplica.

Os resultados parciais
foram apresentados na
II FEPEX – Feira de
Ensino, Pesquisa e
Extensão do campus
Fraiburgo (2017).
II FEPEX
http://publicacoes.ifc.ed
u.br/index.php/fepexfra
iburgo
/
issue/view/16/showToc

Edital N°
017/2017

IF {robótica}

Nas últimas décadas, a robótica
educacional tem sido utilizada
como ferramenta de ensino de
lógica de programação, tanto nas
escolas como nas universidades. A
robótica educacional permite
articular um ensino mais lúdico e
interativo, buscando melhorar a
qualidade do ensino e, também,
oferecer ambientes de
aprendizagem motivadores para os
alunos. Este projeto de extensão
tem o objetivo de ensinar robótica
educacional para crianças e
adolescentes de escolas públicas
de Ensino Fundamental das redes
municipais e estaduais do
município de Fraiburgo. Atividades
como workshops e oficinas de
robótica educacional promovem a
aprendizagem por meio do lúdico,
pois a montagem e a programação
de robôs envolve a manipulação de
engrenagens e mecanismos que
podem resolver um problema
proposto. Espera-se que a
experiência de participar das
atividades deste projeto de
extensão possa despertar nas
crianças e nos adolescentes a
curiosidade pela engenharia e
tecnologia. Além disso, pretende-se
contribuir no aumento da
aprendizagem dos alunos e sua
percepção sobre conhecimentos
adquiridos em outras áreas. Outro
impacto deste projeto de extensão é
que o ensino de conceitos básicos
de lógica de programação por meio
da robótica educacional, de forma
lúdica e interativa, pode fomentar
o interesse de alunos do Ensino
Fundamental pelo curso Técnico
em Informática Integrado ao

Ensino Médio.

O objetivo deste
projeto de
extensão é ensinar
robótica
educacional para
crianças e
adolescentes de
escolas públicas
de Ensino
Fundamental das
redes municipais e
estaduais do
município de
Fraiburgo.

Rafael
Leonard
o Vivian

0

1

0

R$
1.400,00

Não se aplica. Os resultados parciais
foram apresentados na
II FEPEX – Feira de
Ensino, Pesquisa e
Extensão do campus
Fraiburgo (2017).
II FEPEX
http://publicacoes.ifc.ed
u.br/index.php/fepexfra
iburgo
/
issue/view/16/showToc

PROJETOS DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIOS (SEM FOMENTO)
DESENVOLVIDOS NO CAMPUS E DESENVOLVIDOS EM 2017

Edital

Projeto
Voluntário

Título do
projeto

Grupo de Danças IFC
Fraiburgo – Florada
Campeira

Descrição do
Projeto

As danças exercem um
papel muito importante de
expressão corporal,
cultural e social. Ao
integrar a arte e a
educação ocorre uma
dilatação de visão de
mundo cultural dos
educandos e auxilia no
desenvolvimento das
formas de expressar
sentimentos e emoções em
todas as circunstâncias. O
Projeto de Extensão Grupo
de Danças IFC Fraiburgo –
FLORADA CAMPEIRA
objetiva incentivar a
cultura local, integração
entre alunos, professores e
sociedade, além de
oportunizar aos alunos o
contato mais próximo da
arte ritmada de passos e
movimentos. No primeiro
semestre do Projeto será
abordada a Dança
Tradicionalista Gaúcha,
muito popular na região
sul e na cidade de
Fraiburgo e região.

Objetivo

Coordenador[a
] do Projeto de
Extensão

Criar um grupo 3
de danças no
IFC Fraiburgo,
acessível aos
alunos e à
comunidade
externa local;
Desenvolver
habilidades de
expressão;
Promover o
acesso à
cultura; Integrar
o IFC
Fraiburgo com
a comunidade;
Motivar a
comunidade e a
escola a
valorizar a
cultura
regional,
costumes,
valores e
tradições.

Servidores
colaborador
es

Estudan
tes do
Ensino
Médio

Estudan
tes de
Gradua
ção

2

0

--x--

Valor Bolsas
Estudantis

Não se aplica.

Descrição da
população/comun
idade assistida
em situação de
risco, quando
houver

Resultados obtidos e
trabalhos publicados
- (inserir link de acesso ao
trabalho publicado)
-Caso o trabalho não
tenha sido publicado,
digitar os principais
resultados obtidos.

Não se aplica

Apresentação
do Banner
intitulado:
“GRUPO DE
DANÇAS IFC
FRAIBURGO
– FLORADA
CAMPEIRA”,
pela aluna
Emanuelle
Moreira, na
modalidade
Trabalhos de
Extensão em
Andamento, na II
FEPEX – Feira de
Ensino, Pesquisa
e Extensão do
IFC Fraiburgo.
II FEPEX
http://publicacoes.i
fc.edu.br/index.ph
p/fepexfraiburgo
/
issue/view/16/sho
wToc

Projeto
Voluntário

MOBIFRAI
–
desenvolvimento
smartphones

1) Proporcionar aos

envolvidos a

A iniciativa MobiFrai busca oportunidade de
desenvolver
o desenvolvimento da
aplicações para
capacidade técnica,
dispositivos móveis
profissional e de
voltados para
empreendedorismo dos seus atender as
necessidades da
afiliados. O objetivo
população de
principal do projeto é
Fraiburgo e região,
proporcionar aos jovens de através da
orientação,
Fraiburgo e do meio-oeste
capacitação,
catarinense uma
treinamento e
oportunidade de
acompanhamento
desenvolver aplicações para do desenvolvimento
dispositivos móveis, através destas aplicações.
2) Através deste
das orientações dadas pelo
treinamento e
grupo. Assim oportunizando capacitação dado
a estes jovens autonomia e aos envolvidos,
a entrada
capacidade técnica para que possibilitar
no mercado de
sejam responsáveis por seus trabalho, seja como
desenvolvedores
próprios projetos, e com
isso auxiliar na melhoria de vinculados à
diferentes empresas
sua condição social, através de TI ou não, ou
de eventuais remunerações mesmo como
empreendedores,
por aplicativos
onde através do
desenvolvidos para
conhecimento
empresas ou para o público técnico adquirido, a
experiência no
em geral, sendo
projeto, tenham
remunerados desta forma
condições de
pelos grandes players do
desenvolver
aplicativos de
mercado citado.

forma autônoma,
atuando no regime
de home-office ou
como fundadores de
startups.
3) Coordenar as ações
dos participantes,
para que obtenham
o treinamento
necessário nas
linguagens utilizadas
para
desenvolvimento de
aplicações para
dispositivos móveis,
como: C, C++, C#,
Java, Android,
Javascript, ObjetiveC, Python, Swift,
entre outras
utilizadas em
desenvolvimento
Mobile.
4) Criar uma “oficina
de ideias”

1

1

5

0

Não se aplica

Não se aplica

Os resultados
finais foram
apresentados na II
FEPEX
– Feira de Ensino,
Pesquisa e
Extensão do
campus
Fraiburgo (2017).
II FEPEX
http://publicacoes.i
fc.edu.br/index.ph
p/fepexfraiburgo
/
issue/view/16/sho
wToc

