Programas e Projetos de Extensão contemplados com fomento do Campus Fraiburgo e desenvolvidos em 2015
Edital

Título

Objetivo

Coordenador (a)

Desafios
Edital
Sustentáveis
015/2015

Exercitar a
responsabilidade
socioambiental em
oficinas de
materiais
recicláveis.

Débora Santos

Edital Reforço
015/2015 Escolar

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

Edital Projeto
015/2015 Descolados

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

Servidores
Ensino Gradua Valores
Colaboradores Médio ção disponibiliz
ados em
Bolsas
Estudantis/
Custeio

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

Resultados
Obtidos e
Trabalhos
publicados

Dheime R Trevisol
Cláudia Felisbino
Souza
Liliana G Vallejo

Sim

Não

R$ 2.400,00
(Custeio
R$1.000,00)

Não se aplica

As oficinas do projeto
atingiram um número de
inscritos significativo
totalizando 46 participantes,
devido a boa divulgação .
Após a produção, vários dos
alunos que frequentaram as
oficinas levaram para suas
casas suas produções com
materiais recicláveis.

Felipe de Oliveira
Lamberg dos Santos

Ricardo Beal,
Rodrigo Cabral

Sim

Não

R$2.400,00
(Custeio R$
255,90)

Não se aplica

Marcelo da Silva

Roberto K
Polhmann, Felipe
Lamberg dos
Santos, Rafael
Vivian

Sim

Não

R$ 2.400,00
(Custeio
R$0,00)

Não se aplica

O projeto foi ministrado
para jovens, a maioria
possui defasagem de
conteúdo, porém a
proximidade do bolsista
com os alunos facilitava o
aprendizado.
Aproximadamente 20
alunos participaram das
oficinas de português e
matemática envolvendo
alunas das escolas públicas.
http://pedagogiaaopedaletra
.com-reforça-escolar-e-amelhoria-da-aprendizagemdos-educandos/.
Organização de Aulões
preparatórios para ENEM
(Fraiburgo, Monte Carlo,
Videira, Itajaí e São
Francisco do Sul.
Aproximadamente 4200
alunos participaram dos
aulões do projeto nas
diferentes cidades de SC.

Edital IPV6
015/2015

Hora da
Edital
Leitura
015/2015

Capacitar
profissionais da
tecnologia da
informação a
implantarem o
protocolo IPV6
e tecnologias
relacionadas

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

Marlon Domenech

--x--

Sim

Não

R$ 2.400,00
(Custeio
R$ 0,00)

Mirella G. Sens

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

Sim

Não

R$ 2.400,00
(Custeio R$
720,00)

Não se Aplica

O principal resultado desse
projeto, foi proporcionar
aos alunos do curso
oferecido uma formação
diferenciada, não existente
na região e que está
alinhada aos princípios
criadores dos Institutos
Federais. O projeto teve
início com 24
participantes, mas finalizou
com 10 concluintes.

Não se aplica

Durante a vigência do
projeto, foram
desenvolvidas diversas
atividades para incentivar a
leitura, as mais importante
foram a criação do
“cantinho de leitura”, a
contação de história nas
escolas municipais para
crianças e a 1ª Semana
Nacional do Livro e da
Biblioteca. Estima-se que
mais de 600 pessoas
participaram das atividades.
Por fim o projeto mostrou
para a comunidade escolar
a importância da biblioteca
na formação do estudante e
do cidadão.

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

Resultados
Obtidos e
Trabalhos
publicados

Projetos de Extensão Voluntários (Sem Fomento) desenvolvidos no Campus Fraiburgo em 2015

Edital

Título

Objetivo

Coordenador (a)

Servidores
Ensino Gradua Valor Bolsa
Colaboradores Médio ção
Estudantil

Projeto
Voluntário

Projeto
Voluntário

IFCINE

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

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

--x--

Sim

Não

--x--

Não se aplica

Exibição de filmes e
promoção de debates
sobre os mesmos. No
entanto, a avaliação
ressalta a baixa
participação da
comunidade externa no
projeto, mas envolvendo
em boa parte os alunos da
instituição.
Subentende-se que hoje
as pessoas te acesso aos
filmes pela internet, TV
por assinatura, etc.

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

Sim

Não

--x--

Não se aplica

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 T aquaruçu.
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-.
Aproximadamente 500
pessoas atendidas.

Projeto
Voluntário

Coro no IFC

Difundir o canto
Roberto Kittel
coral na comunidade Pohlmann
fraiburguense,
primando pelo
encontro enquanto
possibilidade de
interação, bem como
a potência da voz e
do corpo humano
enquanto
instrumento musical.

Elaine Ribeiro

Sim

Não

-x--

Não se aplica

Durante a sua vigência, o
projeto
atendeu cerca de
32 pessoas e
culminou com uma
apresentação.

Projeto
Voluntário

PréUniversitári
o IFC

Com o objetivo de Marcelo da Silva
reforçar a
preparação dos
alunos da rede
pública nos
vestibulares e para o
Exame Nacional do
Ensino Médio
(ENEM),
potencializando suas
chances de ingresso
no ensino superior.

Ricardo Beal, Felipe
de Oliveira Lamberg
Henriques dos
Santos, Itamar
Antonio Rodrigues,
Rodrigo Espinosa
Cabral, Elaine
Ribeiro, Ricardo
Annes, Cláudia
Felisbino Souza,
Marluse Castro
Maciel, Cláudio
Bertotto.

Sim

Não

--x--

Não se aplica

O curso atendeu
aproximadamente 65
Alunos, com
envolvimento
de nove servidores.
Ministrando aulas
preparátórias ao ENEM
em parceria com escola
da rede pública no
período noturno, com
início as 18:30 horas e
término diário as 22:00.

Projeto
Voluntário

Violão no
IFC

--x--

Sim

Não

--x--

Não se aplica

O curso atendeu
aproximadamente
30 pessoas interessadas
em
aprender ou aprimorar
suas habilidades musicais
com as aulas de violão. O
projeto objetivou a
construção do repertório
para apresentações
individuais e coletivas.

Difundir o violão Roberto Kittel Pohlmann
como instrumento
acompanhador e
solista na
comunidade
fraiburguense.

