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

Título

Objetivo

Oportunizar a
Edital N° Disseminando
111/2013 a Segurança, integração entre a
saúde e Meio comunidade do
–
bairro Jardim
IFC/PROEX Ambiente na
América e
Comunidade
autoridades com o
local
intuito de

Coordenador Servidore Ensino Gradu
Valores
Descrição da
(a)
s
Médio ação disponibiliza
População/comu
Colabora
dos em
nidade assistida em
dores
Bolsas
situação de risco,
Estudantis
quando houver
Fernanda
Zanotti

--x--

Sim

Não

R$ 1.600,00 Moradores(trabalhadores)

Rosemery
Magedans

Fernanda
Correa
Garcia

Sim

Não

R$ 1.600,00

da comunidade, que não
possuíam conhecimento
básico em suas atividades
diárias sobre segurança do
trabalho.

disseminação de
conhecimento nas
áreas de
Segurança, saúde
e meio ambiente,
visando debates
produtivos de
cunho social.

Edital N° Acessibilidad
111/2013 e digital para
pequenos
–
negócios
IFC/PROEX

Auxiliar
pequenos
empreendedores
a utilizar os
recursos de
informática
disponíveis no
negócio para a
obtenção de
informações
para a gestão
financeira

Obs. Devido a
remoção da
funcionária
Rosemery
Magedans
para o campus
Luzerna a
funcionária
Fernanda
Correa Garcia
assumiu o
mesmo.

Não se aplica.

Resultados
Obtidos e
Trabalhos
publicados

Organização de Palestras
no centro comunitário
local, a fim de esclarecer
dúvidas sobre questões
de seu cotidiano. Que
envolveu diferentes
entidades da sociedade
civil do município de
Fraiburgo, dentre elas a
Comunidade do Bairro
Jardim América, A
Unidade da Polícia
Militar e Civil do
município e a Unidade do
Corpo de Bombeiros.

Obtenção de
conhecimento
sobre software
livre. Treinando
microempreended
ores para fazer
usos de recursos
da área da
informática.

Edital N°
111/2013 –
IFC/PROEX

Reuso e
reciclagem
de lixo
eletrônico

Edital N°
111/2013 –
IFC/PROEX

Programaç Dar visibilidade
ão de
ao IFC Campus
computado
Avançado de
res para
Fraiburgo junto a
Jovens
comunidade local
e municípios
vizinhos

Coletar
Fábio
computadores,
José
periféricos e
Pinhei
componentes de
ro
computadores,
selecionar,
Obs. O
reutilizar, reciclar
Professor
e dar destino
Ricardo Annes
adequado aos
assumiu o
resíduos
projeto, pois o
professor
Fábio José
Pinheiro
assumiu a
Direção-Geral
do Campus.
Ricardo
Annes

Ricardo
Annes

Sim

Não

R$ 1.600,00

Não se aplica.

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.

--x--

Sim

Não

R$ 1.600,00

Não se aplica.

Divulgação do IFC na
cidade de Fraiburgo.
Realização de um Curso
de programação para
vinte jovens da cidade.
Realizando duas aulas
semanais de duas horas,
totalizando 40 horas
num período de dez
semanas.

