PROJETOS DE EXTENSÃO CONTEMPLADOS COM FOMENTO DO CAMPUS E DESENVOLVIDOS EM 2021

Edital

Edital N°011/2020

Edital N°011/2020

Edital N°011/2020

Título do
projeto

Descrição do
Projeto

Objetivo

Audiolivro

Gravação, edição
e
divulgação de
audiolivros no site
do
IFC - Campus
Fraiburg

Viabilizar o acesso às
Literaturas Brasileira e
Portuguesa de Domínio
Público às
pessoas com deficiência
visual.

Projeto 12:15

Atividades de
arte, música,
teatro e dança.
Atravez de ações O projeto em questão tem
que possam
como objetivo principal
beneficiar a
promover e difundir a
sociedade de
atividade artística, bem
forma
como contribuir com a
transformadora,
integração e a extensão
oportunizar ao
cultural do Instituto.
maior número de
pessoas o acesso
ao conhecimento.

Mulheres na
Construção
Civil

Observação,
bastante clara, do
aumento da
participação das
mulheres nas
áreas tradicionais,
mas ainda um
aumento bem
incipiente no setor
da construção
civil.

1) Incentivar o interesse
das mulheres pela área da
construção civil;
2) Agregar tecnologia nos
controles
tecnológicos do concreto
nos canteiros de obra,
com isto, melhorar a
qualidade das edificações.

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

Valor Bolsas
Estudantis

Descrição da
população/
comunidad e
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.

Marlon Cordeiro
Domenech

0

1

0

1bolsas
(9meses * 200
reais)

não se aplica

Projeto em andamento

Debora Costa Pires

0

1

0

1 bolsa
(9meses *
200reais)

não se aplica

Projeto em andamento

Cícero José de
Oliveira Lima

1

1

0

1 bolsa
(9meses*200re
ais)

não se aplica

Projeto em andamento

Com a pandemia
da COVID-19 a
virtualização do
acervo de tais
espaços pode ser
uma aliada pois é
possível pensar
na promoção de
visitas virtuais,
nas quais a
comunidade pode
Avaliar a viabilidade de
ter acesso ao
Museu Virtual:
espaço sem sair criação um sistema para
estudo da
virtualização do acervo da
de casa. Para
viabilidade da
Casa de Cultura
Edital N°002/2021
além do contexto
virtualização da
Lydia Frey ou mesmo
da pandemia, a
Casa da Cultura
virtualização do espaço
virtualização
Lydia Frey
cultural como um todo.
de museus
também é uma
oportunidade de
expandir o acesso
das pessoas em
diferentes
localizações
geográficas, não
ficando restrito a
um único
município ou
região.

Luiz Leandro dos
Reis Fortaleza

1 bolsa
(9meses * 200
reais)
1

1

1

não se aplica
1 bolsa
(9meses * 600
reais)

Projeto em andamento

