Programas e Projetos de Extensão contemplados com fomento do Campus Fraiburgo e desenvolvidos em 2014
Edital

Título

Objetivo

Coordenad Servidores
or (a)
Colaborad
ores

Edital N°
144/2014
PROEX IFC

Programação
de
Computadores
para Jovens

Ministrar
oficina/curso de
programação de
computadores para
jovens da
comunidade.

Edital N°
144/2014
PROEX IFC

Segurança da
Informação:
como previnir
roubo de
dados
pessoais. Uma
abordagem
socioeducativa

Desenvolver por
Suelen Graf
meio de uma
abordagem socioeducativa a
segurança da
informação e dos
dados pessoais
como forma de
prevenção a roubos.

Ricardo
Annes

Ensino Gradua
Valores
Médio ção disponibilizad
os em Bolsas
Estudantis

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

Resultados
Obtidos e
Trabalhos
publicados

--x--

01

Não

RS 1600,00

Não se aplica

O projeto
desenvolveu
conhecimentos de
informática e
programação aos
alunos das escolas
do município de
Fraiburgo, assim
propiciando a
interação da
comunidade com o
IFC.
Aproximadamente
16 alunos
participaram do
projeto.

--x--

01

Não

RS 1600,00

Não se aplica

Realização de
palestras
educativas nas
escolas de
Fraiburgo sobre
segurança da
informação
conscientizando
sobre essa
temática. O
projeto de
extensão contou
aproximadamente
100 participantes.

Edital N°
144/2014
PROEX IFC

Uso de
ferramenta
virtual de
monitorament
o na proposta
de metas e
iniciativas de
conscientizaçã
o ambiental
do IFC
Fraiburgo

Contribuir com
informações para o
desenvolvimento da
política ambiental
institucional,
realizando
localmente o
levantamento de
dados desta
administração.

Débora
Santos

Suelen Graf,
Paulo Roberto
Ribeiro
Nunes, Vera
Greppner

Sim

Não

RS 1600,00

Não se aplica

Realização de
palestras e
oficinas contando
com a participação
de servidores
públicos
municipais e
comunidade. Esse
projeto contou
com
aproximadamente
100 participantes.

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 2014

Edital

Título

Objetivo

Coordenador
(a)

Servidor
es
Colabora
dores

Ensino Gradua Valor Bolsas
Médio ção
Estudantis

Mais ENEM
(Projeto
Voluntário)

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

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

Sim

Não

--x--

Alunos do Ensino médio
de Fraiburgo e jovens e
adultos que já conluiaram
o ensino médio e
prestaram a Prova do
ENEM.

Curso preparatório
para o ENEM. Com
carga horária de 20 h.
Contou com 58
participantes.

Karatê e
(Projeto
Voluntário) 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

--x--

Jovens e adultos de
Fraiburgo e Região.

Aulas semanais de
Karatê.Este projeto
teve 08 participantes
concluintes.
Apresentação realizada
no dia da Ação Social.

