PROJETOS DE EXTENSÃO CONTEMPLADOS COM FOMENTO DO CAMPUS E DESENVOLVIDOS EM 2020

Edital

Título do
projeto

Edital N°028/2019

Audiolivro

Edital N°028/2019

Indicador
econômico
municipal da
inflação do
custa da cesta
básica

Descrição do
Projeto

Objetivo

Gravação, edição
Viabilizar o acesso às
e divulgação de
Literaturas Brasileira e
audiolivros no site Portuguesa de Domínio Público
do IFC - Campus
às pessoas com
Fraiburgo
deficiência visual.
Identificação do indicador
econômico municipal da
inflação com relação ao custo
Cesta básica
da cesta básica, bem como
municipal, um
seus valores individualizados,
indicador
para divulgação por meio de
econômico da
um Aplicativo à
inflação do custo
população com rendimento
da cesta básica no
nominal mensal per capita de
município de
até 1/2 salário mínimo do
Fraiburgo SC.
Município de Fraiburgo SC.

Mapeamento de
doenças
Contribuir para a informatização
Mapeamento de
crônicas no
do processo de mapeamento
doenças crônicas
município de
de doenças crônicas no
em Fraiburgo com
Edital N°028/2019
Fraiburgo com
Município de Fraiburgo,
auxílio de recursos
o auxílio de
realizado pela Secretaria de
computacionais
recursos
Saúde de Fraiburgo.
computacionais

Partículas
Elementares:
Edital N°028/2019 inclusão social
no IFC
Fraiburgo

Inclusão social no
IFC Fraiburgo,
oportunizando
para crianças em
vunerabilidade
social contato com
a informática,
lingua portuguesa
e as ciências.

Promover a inclusão social e
cientifica para crianças em
vulnerabilidade social, no
município de
Fraiburgo.

Coordenador[a] do
Estudantes
Servidores
Projeto de
do Ensino
colaboradores
Extensão
Médio

Estudantes Valor Bolsas
de
Estudantis
Graduação
(anual)

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

Luciana Carrion
Carvalho

2

2

0

R$3600,00

não se aplica

Projeto em andamento

Marcelo do Vale
Neto

1

0

1 bolsista e 1
voluntário

R$5400,00

não se aplica

Projeto em andamento

Luiz Leandro dos
Reis Fortaleza

1

5

1 bolsista

R$5400,00

não se aplica

Projeto em andamento

Ricardo Beal

2

3 voluntários
e 1 bolsista

0

R$1800,00

não se aplica

Projeto em andamento
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Edital

Título do
projeto

Edital N°028/2019

Projeto 12:15

Edital N°028/2019

RPG Zoo

Descrição do
Projeto

Objetivo

A proposta é
promover
quinzenalmente
O projeto em questão tem
apresentações
como objetivo principal
artísticas todas às promover e difundir a atividade
quartas-feiras do
artística, bem como
período letivo às contribuir com a integração e a
12h15, no
extensão cultural do Instituto.
Auditório do
Campus Fraiburgo.
- Pesquisar o tema zoologia,
adaptações destes seres e
biomas onde habitam; Desenvolver um aplicativo de
Elaboração de um celular e/ou site interativo que
contenha jogo de RPG com o
jogo com as
tema de zoologia para o ensino
principais
caracteristicas de fundamental e médio; - Aplicar
o jogo com os grupos
alguns animais.
escolares; - Avaliar a
efetividade da proposta como
jogo didático do ensino de
ciências/biologia.

Coordenador[a] do
Estudantes
Servidores
Projeto de
do Ensino
colaboradores
Extensão
Médio

Estudantes Valor Bolsas
de
Estudantis
Graduação
(anual)

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

Débora Costa Pires

0

1

0

R$1800,00

não se aplica

Projeto em andamento

Débora Santos

0

(1 bolsista e
1 voluntário)

0

R$1800,00

não se aplica

Projeto em andamento

