PROGRAMAS E PROJETOS E AÇÕES DE EXTENSÃO

Edital

Título do
Projeto

Objetivo

-Problematização e diálogos
interdisciplinares sobre cartografias culturais
e tecnológicas.-Discussão sobre os trânsitos
culturais, deslocamentos, interculturalidade.
-Articulação de uma rede de professores
para a problematização da
interdisciplinaridade. -Abordagem das ações
a favor da juventude de Augusto Roa Bastos
“CENTENÁRIO
e outros artistas que inspirem novas
AUGUSTO ROA
perspectivas. -Mapeamento, divulgação e
Edital
BASTOS –
reflexão de ações de interculturalidade,
133/2017 CONTEMPORA
consagrada lei 11.645/08 que regulamenta a
NEIDADE E
obrigatoriedade do ensino da história e
JUVENTUDE”
cultura afro-brasileira e indígena em todos
os níveis de ensino, discussão essencial
para atualidade. -Selecionar trabalhos de
extensão, pesquisa e ensino que serão
expostos durante o evento, para serem
apresentados na MICTI, por meio de
votação da comunidade docente, discente e
público do evento.
-Fortalecer os eventos que integrem
pesquisa, ensino e extensão no campus
Luzerna.-Fortalecer os eventos que integrem
a comunidade acadêmica e a comunidade
VI Semana de externa regional.-Estimular as atividades de
Ciência e
pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas
Edital
Tecnologia do no campus Luzerna.-Estimular as atividades
133/2017
IFC Campus
de pesquisa, ensino e extensão
Luzerna – VI
desenvolvidas no campus Luzerna.SECITEC
Contribuir para a divulgação de projetos de
pesquisa, ensino e extensão realizados no
campus Luzerna e/ou em outras
instituições.-Avaliar e selecionar trabalhos
para serem apresentados na MICTI.

Coordenador[a] do
Projeto de
Extensão

Servidores
colaboradores

Estudantes
Bolsistas do
Ensino Médio

Estudantes
Bolsistas de
Graduação

Resultados obtidos e trabalhos publicados
- (inserir link de acesso ao trabalho
publicado)
-Caso o trabalho não tenha sido publicado,
digitar os principais resultados obtidos.

RAQUEL
CARDOSO DE
FARIA E
CUSTODIO

CRISTHIANE GUERTLER
-CARMEN LUNA SELLÉSDIEGO TEIXEIRA WITTRONI RICHARD
FUCKNER-ROSANA DA
SILVA CUBA-ALAI
GARCIA DINIZANDRESSA TORINELLIMARIA CLARA ROCHA
MALHEIROS

_

_

https://centenarioroabastos.wixsite.com/ixroab
astos

JESSE DE
PELEGRIN

-TIAGO DEQUIGIOVANIGIORDANA FERREIRA
DE OLIVEIRA
CARAMORI-JANE CARLA
BURIN-KATIELLE DE
MORAES BILHANROBERTO CARLOS
RODRIGUES

_

_

http://secitec.luzerna.ifc.edu.br/secitec-2017/
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-Incentivar o educando para o
desenvolvimento e socialização de trabalhos
de iniciação científica e às atividades de
ensino, pesquisa e extensão;-Despertar
interesse pelo processo de ensinoaprendizagem através da produção e
aprofundamento de conhecimentos
científicos e tecnológicos;-Promover o
intercâmbio de experiências pedagógicas e
contribuir para a inovação de metodologias
ORLANDO
XVIII Feira do
envolvendo alunos e servidores (IFC –
CRISTOFOLINI -CLAUDIO
Conhecimento
Campus Rio do Sul) e a comunidade;KESKE-RICARDO
FABRICIO CAMPOS
Tecnológico e Socializar resultados de programas, projetos
KOZOROSKI VEIGAMASIERO
Científico de pesquisa e extensão e experimentos
KATIA REGINA KOERICH
FETEC
desenvolvidos no Campus e em outras
FRONZA-NEIVA
instituições de ensino da região, nas mais
HOEPPERS DE ARAUJO
diversas áreas do conhecimento-Promover a
integração entre o IFC – Campus Rio do Sul
e a comunidade da qual ele faz parteSelecionar trabalhos para apresentação na
Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia /
Mostra Internacional de Ciência e
Tecnologia (MOSTRATEC) e na Mostra
Nacional de Iniciação Científica e
Tecnológica Interdisciplinar (MICTI).

VI FICE - Feira
de Iniciação
Científica e
Extensão

Divulgar trabalhos de iniciação científica,
extensão e inovações tecnológicas
desenvolvidos por alunos regularmente
matriculados em cursos de nível médio
profissionalizante e graduação do Instituto
ANGELA MARIA
Federal Catarinense (IFC). Além disso, os
CROTTI DA ROSA
dois melhores trabalhos de pesquisa e os
dois melhores trabalhos de extensão são
classificados para apresentação na X MICTI
a ser realizada em Camboriú no mês de
novembro de 2017.

RAUL EDUARDO
FERNANDEZ SALES GILSON RIBEIRO
NACHTIGALL-SANDRA
CRISTINA MARTINI
ROSTIROLA-ROSANE
GOULARTE-GABRIELA
FRIZZO PATRICIOCAMILA ZANETTE
ZUANAZZI

_

_

http://ifc-riodosul.edu.br/fetec/ http://ifcriodosul.edu.br/fetec/anais.html

_

_

https://videira.ifc.edu.br/fice/anais-do-evento/
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V Feira de
Ensino,
Pesquisa e
Extensão FEPEX

Objetivos gerais:Divulgar os trabalhos de
Ensino, Pesquisa e Extensão da
comunidade acadêmica do IFC –
Campus São Francisco do Sul, sejam eles
oriundos de projetos e bolsas financiados e
registrados pela instituição ou articulados às
ações de ensino nos diferentes cursos
oferecidos pelo Campus.Objetivos
específicos:1. Selecionar trabalhos para X
MICTI; 2. Promover a interação e a troca de
saberes e experiências desenvolvidos nas
ações de Ensino, Pesquisa e Extensão no
âmbito do IFC – Campus São Francisco do
Sul e demais Campi da instituição; 3.
Aproximar outras intuições de Ensino e
Pesquisa e a comunidade Francisquense
para o Campus São Francisco do Sul; 4.
Divulgar as atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão realizados no Campus.

SANDRO
AUGUSTO
RHODEN

Objetivos Gerais:Construir espaços de
discussão sobre Educação do Campo e
sobre a perspectiva educacional dos
movimentos sociais do campo.Específicos:1)
Socializar e articular experiências de
III Seminário de Educação do Campo em Santa Catarina e
Edital
MARLUSE CASTRO
Educação do
nos demais estados do sul do país;2)
133/2017
MACIEL
Campo
Construir políticas de ensino, pesquisa e
educação relacionadas à Educação do
Campo;3) Articular o intercâmbio da
instituição com os movimentos sociais do
campo;4) Selecionar de trabalhos para
serem apresentados na MICTI 2017.
A II FEPEX tem como objetivo divulgar
trabalhos de ensino, pesquisa e extensão,
concluídos e em andamento, desenvolvidos
por alunos regularmente matriculados em
II Feira de
cursos de nível médio profissionalizante e
Ensino,
regularmente matriculados ou egressos de
MARLON
Edital
Pesquisa e
cursos de pós-graduação lato sensu do IFC
CORDEIRO
133/2017 Extensão do IFC – Campus Fraiburgo. Objetiva também a
DOMENECH
Campus
participação da comunidade, visando a
Fraiburgo
socialização dos conhecimentos
desenvolvidos na instituição e a obtenção de
demandas da sociedade, as quais poderiam
ser tratadas nos eixos de ensino, pesquisa e
extensão. Por fim, objetiva selecionar

-JEAN MACIEL-EVERTON
ALCEU DE OLIVEIRA
BREGINSKI-RICARDO
GRACIANO MONTEIRO
FRANKE-IGHOR
ALEXANDRE MUDREYANDERSON HENRIQUE
DA SILVA MARCONDESMARCIO MARCELO
PIFFER-PATRICIA
DEVANTIER
NEUENFELDTMARINA
FARIAS MARTINS-LUCAS
KNEBEL CENTENAROKAMILA MARIANA
DEVEGILI-JOCELI
ANTONIO ANDREOLAGISELLE VANESSA
TREVISAN-FRANCISCO
RAFAEL MOREIRA DA
MOTA-DIOGO AMARAL
DE MAGALHAES-CAMILA
DE CARLI

_

-NATHALIA ABE
SANTOS-DALILA TELES
LEAO MARTINS*ANDRE
FRANZONI ALEXANDREANDRE RIBEIRO DA
SILVA-JAISSON
BORDIGNON-JORGE DA
CUNHA DUTRARICARDO SCOPEL
VELHO-REJANE
ESCRIVANI GUEDES

_

-CLAUDIO BERTOTTOVLADIMIR SCHUINDT DA
SILVA-VANDERLEI
CRISTIANO JURASKIRODRIGO ESPINOSA
CABRAL-MIRELA
BERNIERI

_

_

http://publicacoes.ifc.edu.br/index.php/fepexsfs

http://abelardoluz.ifc.edu.br/iii-seminario-deeducacao-do-campo-2017/

_

http://publicacoes.ifc.edu.br/index.php/fepexfra
iburgo/issue/view/16/showToc

trabalhos a serem apresentados na MICTI.

A VII MIC tem como proposta ser uma
mostra que proporcione uma maior
integração com a comunidade local e
VII MIC - Mostra
regional. O evento visa seleção de trabalhos
de Iniciação
Edital
para a Mostra Nacional de Iniciação
Científica do IFC
133/2017
Científica e Tecnológica Interdisciplinar
- Campus
(MICTI), além de incentivar o
Concórdia
desenvolvimento de pesquisas e atividades
de extensão, primando sempre pelo
conhecimento e pela ética.

ALESSANDRA
CARINE
PORTOLAN

-RICARDO BENETTI
ROSSO-EDUARDO
NEGRI MUELLERJULIANO DUTRA
SCHMITZ-CARINA
FACCIO-ANDRICELI
RICHIT-FLAVIANE
PREDEBON TITONGILMAR DE OLIVEIRA
VELOSO-ANA JULIAN
FACCIO-JONAS
ANTUNES DA SILVA

_

_

-

A Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão
(SEPE) tem como objetivo a construção de
conhecimentos pautados na tríade
enfatizada em seu próprio nome, assim
como a divulgação de trabalhos
desenvolvidos em nível regional,
relacionados ao ensino, a pesquisa e a
extensão. Promover a integração entre
SEPE – Semana
estudantes, professores, pesquisadores e
Edital
de Ensino,
comunidade, através de um espaço para
133/2017
Pesquisa e
apresentação e discussão de trabalhos
Extensão
realizados em nível médio, graduação e pósgraduação, em diferentes áreas do
conhecimento como, por exemplo: ciências
agrárias, informática, química, educação e
multidisciplinar. Além desses, há também
seleção de trabalhos científicos na pesquisa
e extensão, para a MICTI, que este ano
ocorrerá no IFC – Camboriú.

Edital
133/2017

Mostra de
Ensino,
Pesquisa,
Extensão e
Cidadania
(MEPEC)

JONAS CUNHA
ESPINDOLA -GABRIEL
DA SILVA PACHECOGISELE GUTSTEIN
GUTTSCHOW-GRASIELA
VOSS-GIOVANI FELIPEELDER MANTOVANI
LOPES-FABIO LONGO
DE MOURA-ERIANE DE
LIMA CAMINOTTO-IVAN
BIANCHI-BETHANIA DA
ROCHA MEDEIROSCRISTIANE
ADAMO DAL BERTOVANESSA
MARCO ANDRE LOPES
TAGLIARI CORREA
MENDES-ANELISE
GRUNFELD DE LUCAALESSANDRO EZEQUIEL
DA PAIXÃO-RAQUEL
RYBANDT-FERNANDO
JOSE BRAZ-ERICA
PEREZ MARSON BAKOCLEDER ALEXANDRE
SOMENSI-CLEDER
ALEXANDRE SOMENSICRISTIANE VANESSA
TAGLIARI CORREA

-Promover momentos e espaços propícios à
troca e divulgação de informações geradas
por atividades de Ensino, Pesquisa,
Extensão, Cultura e Cidadania;-Incentivar a
integração entre corpo discente e docente
em atividades extraclasse e fora do padrão
de aulas convencionais;-Proporcionar ao
corpo discente o contato com conteúdos
transdisciplinares de forma prática;Incentivar a integração entre corpo discente PÉRICLES ROCHA
e docente em atividades extraclasse e fora
DA SILVA
do padrão de aulas convencionais;Proporcionar ao corpo discente o contato
com conteúdos transdisciplinares de forma
prática;-Atrair a comunidade externa ao
campus pela divulgação do potencial da
Instituição;-Promover a participação da
comunidade externa;-Desenvolver atividades
inter-institucionais;-Selecionar trabalhos a
serem apresentados na MICTI.

-FABIANO DE OLIVEIRAMARIELLI DOS SANTOS
DE OLIVEIRA
BITENCOURT-JOANA
FONTANELA-RUDIMAR
ANTONIO CAMARGO
DREY-ALANA MOTTA
GERLACH-MICHELE
SAVARIS-GISELE
SILVEIRA-CASSIA ALINE
SCHUCK-ELAINE
CAROLINE DOS
SANTOS-MATEUS
MORAES BUENOBERNADETE MACHADO
SERPE-MARIO
FERREIRA RESENDESUELY APARECIDA DE
JESUS MONTIBELLER

_

_

http://eventos.ifc.edu.br/sepe/anais-do-painelde-integracao-2017/

_

_

http://publicacoes.ifc.edu.br/index.php/MEPEC

MULHERES MIL
– MULHERES
Edital
EMPREENDEN
142/2017
DO VIDAS
ATRAVÉS DA
ARTE

Objetivo Geral * Ofertar cursos de extensão
que articulem o senso comum e as técnicas
manuais ao conhecimento científico,
possibilitando saberes diferentes às
mulheres em situação de vulnerabilidade
social. Objetivos Específicos *Aprofundar os
processos de inclusão social, equidade e de
desenvolvimento sustentável no município
de Videira e região; *Auxiliar na redução da
miséria e das desigualdades regionais para
construção de uma sociedade justa e
verdadeiramente inclusiva; *Contribuir com o
desenvolvimento da competência
institucional na aplicação de metodologias,
instrumentos e currículos que materialize os
processos de inclusão; *Fomentar a
equidade de gênero, a emancipação e o
empoderamento das mulheres pelo acesso à
educação e ao mundo do trabalho;
*Proporcionar a democratização e a
inclusão, promovendo a sustentabilidade e a
equidade, independente da faixa etária e do
conhecimento educacional prévio.

Resgate,
produção de
mudas e
Estudar a propagação vegetativa tanto por
divulgação de
via sexuada como assexuada de espécies
espécies de
nativas da mata atlântica visando encontrar
Edital
frutíferas nativas
melhor meio de propagação das mudas.
142/2017
e exóticas para
Quantificar o número de espécies
comunidades
encontradas por famílias, nome científico e
rurais do Litoral
popular.
Sul de Santa
Catarina

-ANGELA MARIA CROTTI
DA ROSA-CAMILA
ZANETTE ZUANAZZIMINISTRANTES:
CLAUDIA FATIMA
KUIAWINSKI-GLORIA
ELIZABETH RIVEROS
FUENTES
STRAPASSONFERNANDO MENONCLAUDIA FATIMA
KUIAWINSKI-MICHELE
GABRIELA FRIZZO LEAO DE LIMA AVILAPATRICIO
AMANDA MARIA
FURTADO DREHMERCLAUDIA ZIMMER DE
CERQUEIRA CEZARSERGIO FERNANDO
MACIEL CORREAROSANGELA AGUIAR
ADAM-LEILA LISIANE
ROSSI-ANTONIO
CARLOS BRAGATO
BERGAMASCHI-ALLAN
CHARLLES MENDES DE
SOUSA

-

1

-MOISES MORO DUARTE
-JOAO PAULO PINTO
BORGES

-

1

IVAR ANTONIO
SARTORI

Estimular e proporcionar o aprendizado de
Proyecto
língua Espanhola na Casa Abrigo Johanna
Despertar: la
Fischer, através de atividades lúdicas e
enseñanza de
culturais; Contribuir para que as crianças e
Edital
lengua
adolescentes interajam, tornando-os
CAMILA DE CARLI
142/2017
espanhola na
cidadãos socialmente responsáveis;
Casa Abrigo
Despertar o interesse de desenvolver
Johanna Fischer habilidades relacionadas ao ensino de língua
estrangeira.

-GILMAR STAVISKIFRANCISCO RAFAEL
MOREIRA DA MOTA

-

1

Ação social - entrega de toucas para a
Pastoral da Criança. As mulheres do projeto
confeccionaram toucas infantis durante as
aulas de produção artesanal e fizeram doação
para a Pastoral da Criança do município de
Videira. A notícia completa pode ser
visualizada no link:
https://videira.ifc.edu.br/blog/2017/07/13/mulhe
res-mil-confeccionam-toucas-de-trico-e-doampara-pastoral-da-crianca/

Durante esses meses, foram trabalhados
alguns dos aspectos mencionados nos
objetivos como cores, numerais e partes do
corpo humano. Em setembro, houve a
visitação das crianças e adolescentes ao IFC,
dia que também aconteceu a atividade sobre
audição, através de audição e canto de
músicas, brincadeiras, conhecimento de
alguns instrumentos musicais. Além disso, foi
realizada uma campanha do agasalho
destinado ao Abrigo, em parceria com o curso
técnico em Guia de Turismo. Cabe mencionar,
também, que, após as atividades planejadas
serem realizadas, as crianças pediam para
que os membros do projeto tivessem
momentos de recreação na área de laser

destinada a esse fim na Casa de Acolhimento.

Edital
142/2017

Economia
Solidária:
trabalho e
educação em
um perspectiva
cooperativa.

Edital
142/2017

1.Incentivar a prática da economia solidária
na comunidade de São Francisco do Sul.
A.Dar visibilidade aos artesãos, pequenos
produtores e prestadores de serviço
presentes no município. B.Oportunizar
espaços e tempos de formação para a
produção e o consumo solidário localmente.

NEIVA DE ASSIS

-ADEILMA CARNEIRO
VIDAL BASTOS-ADALTO
AIRES PARADA-IZA
LUZIA GOETTEN DE
OLIVEIRA

-

1

O projeto “Ciência Aberta” tem como objetivo
geral o desenvolvimento de conceitos
relacionados a ciências naturais,
especificamente na área de química,
abordadas no ensino médio, através do
desenvolvimento de atividades
TIAGO ANDRADE
Ciência Aberta
experimentais a serem realizadas com
CHIMENEZ
alunos de escolas públicas do entorno do
IFC de São Bento do Sul, promovendo a
fomentação, discussão e divulgação
científica, utilizando materiais de baixo custo
e fácil acesso.

-KARINE AREND-FABIO
MUCHENSKI-CARINE
AMARAL RUTHESTAMIRIS BAUER
GRIMALDI

2

-

O projeto levantou uma demanda importante
de trabalho para o IFCatarinense ao apontar
trabalhadores que necessitam de formação
profissional e deu visibilidade para um
trabalho invisível na cidade.O relato do projeto
de extensão foi apresentado na V FEPEX Campus São Francisco do Sul com publicação
no ANAIS do Evento, III MEPEC -Campus
Blumenau e na X MICTI- Campus Camboriú,
com publicação no Anais do Evento. O projeto
recebeu ainda dois prêmios: na V FEPEX,
primeiro lugar na modalidade de projeto de
extensão de ensino superior e na X MICTI,
primeiro lugar na modalidade de projeto de
extensão de ensino superior no eixo trabalho.
Foi possível realizar atividades de ciências,
utilizando materiais alternativos, nas quais os
próprios alunos os confeccionavam. As
atividades desenvolvidas se mostraram um
bom caminho na ilustração de fenômenos da
natureza. Durante as discussões realizadas ao
final de cada atividade experimental, pelos
discentes, ficou claro que o fato de os
experimentos serem interativos e que os
próprios alunos as desenvolviam, foram
fatores diferenciais. Um ponto importante para
se ressaltar é a aproximação da comunidade
externa junto ao IFC, através de atividades
científicas.

Edital
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IFCine

„IFC – campus
Rio do Sul-SC:
um olhar atento
Edital
às necessidades
142/2017
da comunidade
haitiana no
município‟

Edital
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Hortoterapia:
ressocialização
de exdependentes
químicos

O projeto tem como objetivos gerais: • Exibir
e debater obras cinematográficas que
possibilitem a reflexão de sobre temas
atuais; • Estimular o aprendizado cultural e
artístico; • Promover formação humanística e
a democratização do saber. • Promover a
ANA PAULA
integração entre o IFC e a comunidade
PEREIRA VILLELA
atendida por ele; • Fortalecer a imagem do
IFC São Bento do Sul como instituição de
ensino que, além da área de tecnologia,
também proporciona a formação
humanística de seus alunos.

-MARIA GISELE PERESDIEGO TEIXEIRA WITTLUANA SANTOS DE
LIMA-ANA PAULA
PEREIRA VILLELA-ANA
PAULA PEREIRA
VILLELA-SIMONE
GUTJAHR-TIAGO
ANDRADE CHIMENEZGILBERTO CECHELLARAQUEL CARDOSO DE
FARIA E CUSTODIOROSANA DA SILVA CUBA

Objetivo geral: Promover ações que visem a
melhor qualificação dos alunos imigrantes
haitianos que já frequentam as aulas do
curso de português na instituição permitindo
uma melhor integração na sociedade local.
Objetivos específicos: - Organizar
estratégias, juntamente com o grupo (de
-RODRIGO CURVELLOcunho social, econômico e cultural), visando
MARILISE SCHMITZ
a inserção efetiva junto à comunidade local;
BRAIBANTE-BRUNA
- Organizar palestras sobre liderança,
VALERIA BORGES
MARIA SILVA SILVERIOinclusão, cooperativismo, organização
RIBEIRO
ADRIANA SILVESTER
social, dentre outras atividades de interesse
QUADROS-NADIA
do grupo; - Encaminhar Certificados de nível
MACHADO
médio e superior, obtidos no Haiti para
revalidação junto a GERED de Rio do Sul e
UFSC respectivamente; - Identificar
possíveis demandas do grupo para ações
efetivas e futuras no âmbito do IFC Instituto
Federal Catarinense - campus Rio do Sul SC.
Geral: Promover a ressocialização de exdependentes químicos, auxiliando em sua
readaptação ao contexto social, e apoiar a
solução de dificuldades e desafios, através
do incentivo ao trabalho em equipe, com
técnicas de plantio, manejo e colheita de
-GEISA ISILDA
hortaliças. Específicos: - Realizar práticas
FERREIRA ESTEVESeducativas sobre técnicas de plantio,
RONY DA SILVA-RENATA
manejo, colheita e preparo de produtos
BONGIOLO MAGENIShortícolas; - Incentivar os relacionamentos e CLAUDIO KESKE ITAMARE REGINA RALDI
respeito mútuo entre os dependentes e a
DRESSENO-IRLEI
comunidade externa através de práticas
BRANDL TISCOSKI DA
orientadas educacionais de manejo
SILVA-TALITA DEANE
hortícola; - Organizar e incentivar o
ERN
conhecimento teórico-prático entre os
estudantes e dependentes nas áreas
técnicas e sociais, contribuindo com o
compartilhamento, saberes e boas práticas
entre os participantes do projeto.

2

-

-

-

Organização das sessões de cinema. Exibição
dos filmes gratuita, aberta à comunidade em
geral, com prévia divulgação da sinopse do
filme escolhido. Após a projeção do filme,foi
realizado debate com a presença de
convidados.

1

PALESTRA E DINÂMICA EM SALA:
ANTROPOLOGIA E CULTURA -PALESTRA:
EDUCAÇÃO NO BRASIL-RODA DE
CONVERSA-DESFILE 07 SETEMBRO-DICAS
PREPARAÇÃO AO MERCADO DE
TRABALHO-ORGANIZAÇÃO EM
COMUNIDADE: PARTILHAS

1

Conforme o andamento do projeto observouse uma boa relação entre as dependentes
químicas envolvidas e os demais participantes
do projeto. Também houve um aumento da
produção, suprindo a demanda de hortaliças e
frutíferas para o refeitório. Como
consequência da produção, uma melhoria nos
hábitos alimentares das ex-dependentes
químicas.Todas as mulheres participantes do
projeto apresentaram respostas positivas com
o uso da terapia. As respostas obtidas em
relação a recuperação das mulheres estão
ligadas com a facilidade de se relacionar com
as pessoas e buscar auxilio para o tratamento
da dependência.

Edital
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Eu e minhas
escolhas - 2ª
edição

Propiciar um espaço de troca de experiência
que possibilite ao próprio aluno conhecer e
ponderar os aspectos envolvidos no
processo da escolha profissional, bem como
fazer uma escolha mais consciente do curso
conhecendo a instituição e o leque de
possibilidades oferecido. Objetivos
específicos: • Promover a consciência sobre
habilidades, interesses pessoais e
expectativas. • Avaliar as opções existentes
na região e fazer escolhas conscientes. •
Apresentar a proposta do Ensino Médio
Integrado. • Considerar o futuro profissional
baseado em expectativas realistas.

JANE CARLA
BURIN

-ANGELLA APARECIDA
FERREIRA VELHO DE
MENDONCA-GIORDANA
FERREIRA DE OLIVEIRA
CARAMORI -KATIELLE
DE MORAES BILHAN

Pequeno Grande
O objetivo deste projeto de extensão é
Programador:
capacitar crianças e adolescentes de
clube de
Edital
escolas públicas de Ensino Fundamental
RAFAEL
programação de
142/2017
das redes municipais e estaduais do
LEONARDO VIVIAN
computadores
município de Fraiburgo em programação de
para crianças e
computadores.
adolescentes

_

- Informar a população de proprietários de
animais usuários de medicamentos sobre os
Farmacovigilânci
benefícios de uma farmacoterapêutica
a: Uso Racional
racional; - Praticar a Atenção Farmacêutica
Edital
de
na área de saúde animal, visando um
142/2017 Medicamentos
resultado mais efetivo dos esquemas
em Medicina
terapêuticos em uso, e a prevenção de
Veterinária
interações medicamentosas nocivas e
efeitos adversos preveníveis.

_

MARIO LETTIERI
TEIXEIRA

2

-

1

-

1

Aplicação das oficinas de programação de
computadores para alunos do 8o e 9o anos do
Ensino Fundamental. Aplicação das oficinas
de programação de computadores para alunos
do 6o e 7o anos do Ensino
Fundamental.Visitação nas escolas públicas
de Ensino Fundamental das redes municipais
e estaduais em Fraiburgo.
O contato com a população expressou a
grande parcela que conhece o tema tratado
que é o uso racional de medicamentos,
porém, a grande maioria relatou utilizar de
maneira irracional os mesmo, desta forma,
pode-se perceber que o contato com o público
externo necessita de um acompanhamento
veterinário frequente o que pode diminuir e até
mesmo cessar o erro na administração de
fármacos por pessoas inexperientes e
inabilitadas para praticar tal uso. A execução
desta atividade de extensão foi fundamental
para chegar a conclusão dos dados
levantados, que torna mais amplo o
conhecimento de como a população pensa e
como ela age em sua rotina com seus
animais, agregando conhecimento a todos os
envolvidos no projeto, além de todos que
tiveram contato com este em algum momento.
Além disso, pode-se observar a compreensão
que a população teve sobre os prejuízos que o
uso irracional de fármacos pode trazer o que
produziu uma contribuição positiva para o
projeto, pois, esse era um dos objetivos
iniciais

O objetivo geral deste projeto é ministrar
oficinas para crianças com deficiência visual
e alunos de licenciatura do IFC-Camboriú
sobre a utilização do computador através de
Oficinas sobre o programas leitor de telas. Se desdobra nos
uso de
seguintes objetivos específicos: capacitar
programas
crianças com deficiência visual a utilizar o
leitores de tela
computador como ferramenta produtiva
Edital
para crianças
diária através através de tecnologias
PAULO FERNANDO
142/2017 com deficiência assistivas computacionais; capacitar alunos
KUSS
visual e para
das licenciaturas para utilizar o computador
alunos de
como ferramenta de ensino através de
licenciatura do
tecnologias assistivas computacionais;
IFC-Camboriú
oferecer aos alunos de bacharelado em
sistemas de informação subsídios para
utilizar tecnologias assistivas
computacionais de forma a auxiliar pessoas
com deficiência visual.

Edital
142/2017

Objetivo Geral: Promover o acesso e o
debate crítico sobre cinema pela
comunidade acadêmica do IFC e da cidade
de Brusque e região. Objetivos Específicos: Disponibilizar o acesso a uma produção
cinematográfica não-comercial e pouco
conhecida do público em geral; - Promover o
debate crítico sobre a produção
cinematográfica exibida, apoiando-se nas
DANIEL ZANELLA
Cine Cuca IFC
premissas do movimento cineclubista; DOS SANTOS
Realizar mostras de cinema articuladas a
temáticas de interesse social, artístico,
historiográfico, filosófico e científico; Promover a interação da comunidade
acadêmica e externa a partir dos debates
promovidos pelo cineclube; - Realizar um
levantamento socioeconômico do público
contemplado pelo projeto.

Objetivo geral: Capacitar os profissionais de
limpeza terceirizados para a produção de
materiais de limpeza a partir da reciclagem
de óleo e gorduras residuais. Objetivos
específicos: Preparar as atividades a serem
ReCiclA realizadas nas oficinas. Conscientizar sobre
Reciclagem de
os impactos ambientais do descarte
Edital
resíduos como
incorreto de resíduos e apresentar
142/2017 Complemento de
alternativas para minimizar custos com
renda em
materiais de limpeza. Capacitar as
Araquari
profissionais da limpeza para a produção de
material de limpeza, a partir de resíduos de
óleos e gorduras. Elaborar relatório final e
artigo para apresentação em evento de
extensão.

ANELISE
DESTEFANI

_

FERNANDA MARCON

-FERNANDA
GUIMARAES DE
CARVALHO-CRISTIANE
VANESSA TAGLIARI
CORREA

-

2

2

1

No dia 21/09/2017 foi realizada uma
apresentação oral no "Seminário de
Socialização de Pesquisa" no VIII e-TIC
(Encontro de Tecnologia do Instituto Federal
Catarinense – Campus Camboriú). E uma
apresentação na X Mostra Nacional de
Iniciação Científica e Tecnológica
Interdisciplinar (MICTI).Foi produzido um
artigo científico falando sobre programas de
computador que utilizam recursos de síntese
de voz para interagir com o usuário e ler o que
está na tela, bem como sobre as oficinas a
serem aplicadas.Foi produzida uma apostila
sobre o uso de programas leitores de tela,
especificamente um software livre chamado
NVDA.

-

http://brusque.ifc.edu.br/extensaoestagio/cinec
lub/Principais Resultados:
* Promoção da interação cada vez mais
substancial entre a comunidade acadêmica do
IFC e a comunidade da cidade de Brusque e
região, através das sessões regulares de
exibição dos filmes e debates sobre os
mesmos.
* Ampliação dos conhecimentos técnicos e
teóricos dos discentes envolvidos
diretamente na execução do projeto sobre a
atividade cineclubista e sobre a arte
cinematográfica em si, conhecendo de perto
os processos de curadoria das mostras
cinematográficas, diretores, roteiristas,
escolas estéticas etc.

-

Capacitação de profissionais de limpeza
terceirizado para a produção de limpeza a
partir da reciclagem de óleos e gorduras
residuais.Abordagem de economia doméstica
e de problemas ambientais associado ao
descarte de óleosO projeto RECICLA foi
apresentado na XMICTI em banner e
concorreu na categoria ampla concorrência
ensino técnico-extensão, o projeto foi
premiado em 1º lugar na área meio ambiente.

UTILIZAÇÃO DA
HORTOTERAPI
Edital
A PARA
142/2017 PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL

Edital
134/2017

Orientar os usuários da instituição na
produção de hortaliças, plantas aromáticas e
medicinais na horta Terapêutica e Jardim
Sensorial, contribuindo no processo do seu
desenvolvimento cognitivo, social e
intelectual e aprimorando suas habilidades
manuais na restruturação e manutenção de
um espaço autossustentável. Avaliar sobre
os benefícios que essas atividades de
hortoterapia envolvendo a produção de
hortaliças podem auxiliar no tratamento de
pacientes com deficiência intelectual.

VI Semana
Promover a integração e comunidade por
Acadêmica do meio da VI Semana Acadêmica do Curso de
Curso De
Licenciatura em Matemática do Instituto
Licenciatura em
Federal Catarinense, Campus Avançado
Matemática
Sombrio

DEIVISSON
FERREIRA DA
SILVA

-ANELISE GRUNFELD DE
LUCA-SUELLEN
CADORIN FERNANDESALESSANDRO EZEQUIEL
DA PAIXÃO-LUI
FELLIPPE DA SILVA
BELLINCANTTA
MOLLOSSI-DIEGO
SIEBERS-TAÍS DE
OLIVEIRA RAPOSOCECILIANA APARECIDA
DE MIRA

2

-

CARLA
MARGARETE
FERREIRA DOS
SANTOS

MARGARETE FARIAS
MEDEIROS - CARLA
SOFIA DIAS BRASILVALDIRENE DA ROSA
ROCHO

_

_

Apesar do pouco tempo de execução, as
atividades desenvolvidas no setor de
horticultura da APAE foram muito efetivas na
complementação do tratamento dos pacientes
com deficiência intelectual, tendo sido
observada pelo psicologo e fisioterapeuta uma
contribuição na melhora dos pacientes no
decorrer do projeto. Para resultados mais
efetivos o grupo de professores pretendem dar
continuidade com projeto naquela unidade da
APAE. Houve um ganho inestimável por parte
dos alunos envolvidos no projeto, por meio do
desenvolvimento de habilidades de extensão e
crescimento em cidadania.
A VI Semana Acadêmica do Curso de
Licenciatura em Matemática, foi a 1 Semana
Acadêmica Integrada dos Cursos Superiores
do Campus Avançado Sombrio, do Instituto
Federal Catarinense
(http://sa.sombrio.ifc.edu.br/)Promoveu um
espaço para o debate entre docentes,
discentes e profissionais, das áreas de
Matemática, Redes de Computadores e
Gestão de Turismo. O evento compreendeu
palestras, mini-cursos e apresentação de
trabalhos

Edital
134/2017

8ª Semana
Acadêmica de
Informática Câmpus
Camboriú

Promover um evento regional que auxilie na
formação complementar e continuada dos
discentes e docentes dos cursos de
Sistemas de Informação, Tecnologia em
Sistemas para Internet e dê a possibilidade
dos participantes adquirirem conhecimentos
em tópicos emergentes na área de
Computação e Informática, bem como
proporcionar a apresentação e divulgação
de trabalhos relacionados ao ensino,
pesquisa e extensão promovidas pelos
discentes à comunidade interna e externa.

ALEXANDRE DE
AGUIAR AMARAL

WUYSLEN RANIERY
SANTOS MELO -LEO
SERPA-ANA PAULA
RESENDE MALHEIRO
AMARAL-JEAN MARLON
HULSE MERIGO-NILDO
CARLOS DA SILVAJORGE WERNERRODRIGO RAMOS
NOGUEIRA-DANIEL
FERNANDO ANDERLEPAULO FERNANDO
KUSS-ANA ELISA
FERREIRA SCHMIDTDANIEL DE ANDRADE
VARELA-ANDRE
FABIANO DE MORAESMARCELO FERNANDO
RAUBER

_

_

Foi realizado dentro do evento, nos dias 21 e
22 o primeiro Hackathon Desafio Turismo
Inteligente de Santa Catarina. Na forma de
maratona, programadores, desenvolvedores e
inventores em geral, propuseram soluções
tecnológicas (aplicativos web / mobile e
software, dentre outros) e projetos para
fomentem o turismo inteligente. O hackathon
foi promovido em parceria pelo Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de
Santa Catarina – SEBRAE/SC, Consórcio
Intermunicipal de Turismo Costa Verde & MAR
– CITMAR e pelo Instituto Federal Catarinense
– IFC, Campus Camboriú. O resultado é que
tivemos 100 inscritos que foram divididos em
14 equipes. Isto possibilitou uma participação
expressiva de pessoas e empresas ligadas ao
setor do turismo, bem como secretários de
turismo dos 10 municípios que fazem parte da
Costa Verde & Mar. A realização do I
Campeonato de Jogos Digitais do IFC
Camboriú dos jogos League Of Legends(LOL)
e WarFace(WF), das competições de Sumô
de Robô e o Desafio do Robô Rastreador
também foram destaques do evento. Estas e
outras atividades atraíram muitos membros da
comunidade externa, tendo as vagas
esgotadas em poucas horas após a abertura
oficial das inscrições. Adicionado a isto, os
temas das palestras escolhidas versaram
sobre a aplicação de tecnologias diversas
áreas de conhecimento, o que permitiu um
público externo diversificado. Em suma
conseguimos alcançar um público com idade a
partir de 8 anos, do ensino fundamental a pósgraduação. Alguns números: • 1.014 inscritos
no evento; • 13 palestras; • 14 minicursos; • 11
trabalhos de pesquisa e extensão
apresentados; • 20.064 pessoas foram
alcançadas com o vídeo de divulgação do
evento na página oficial no Facebook; • 19
notícias publicadas em sites e jornais sobre o
evento; • 1 reportagem do evento na RIC TV; •
1.129 pessoas foram alcançadas com a
transmissão ao vivo da abertura oficial do
evento no Facebook; • 1 reportagem na rádio
Mix FM; Os principais resultados desta ação
de extensão foi: • Aproximação e melhor
engajamento dos docentes e alunos dos três
cursos da área de Informática; • Divulgação
dos cursos da área de Informática do nosso
campus; • Fortalecer a imagem do IFC
Camboriú junto a comunidade em Santa
Catarina; • Aproximação da instituição,
docentes e alunos com as empresas de
tecnologia da região; • Estabelecimento de

parcerias para desenvolvimento de projetos de
desenvolvimento e pesquisa como empresas
e outros órgãos públicos (e.g., secretarias de
turismo dos municípios).

Edital
134/2017

Edital
134/2017

Promover o conhecimento e atualizar os
V SEAGRO acadêmicos e promover diálogo entre os
Semana
acadêmicos, técnicos e produtores sobre as
Acadêmica do
novas tecnologias que envolvem o setor
Curso de
agropecuário na região e no Brasil.A
Engenharia
importância do Engenheiro Agrônomo para a
Agronômica do
sociedade no agronegócio
Campus Santa catarinense;Mostrar tendências tecnológicas
Rosa do Sul
do agronegócio Catarinense no cenário
Nacional e Internacional.

V JALs –
Jornada
Acadêmica das
Licenciaturas 15 a 19/05/17
VIII Semana
Acadêmica de
Agronomia - 02
a 06/10/17

Objetivo central abordar Profissão docente
e desafios contemporâneos para a
Educação Básica. Neste contexto, as
dimensões do ensino, pesquisa e extensão,
materializam-se: a) na construção e
disseminação de saberes e práticas de
diferentes naturezas; b) na divulgação e
qualificação das pesquisas em andamento,
bem como, no despertar para novas
temáticas e possibilidades de investigação;
c) na integração à dinâmica do evento de
professores da educação básica do Alto
Vale do Itajaí.

NESTOR VALTIR
PANZENHAGEN

MAURICIO DUARTE
ANASTACIO-ELITON
PIRES-ISRAEL
VASCONSELOS
CARDOSO

ANDRE KUHN
RAUPP

GILMAR SILVERIO DA
ROCHA -ISABEL
CRISTINA MULLERFERNANDO JOLY
CAMPOS-FABRICIO
CAMPOS MASIEROCLAUDIO KESKEMONICA DENZERTATIANA PIRES
ESCOBAR-ROGERIO
SOUSA PIRES-MOACIR
GUBERT TAVARESNAKITA ANI GUCKERT
MARQUEZ-PATRICIA DA
COSTA SABINO-CEZAR
AUGUSTO ROMANE
JACOB-FRANCISLEIA
GIACOBBO DOS
SANTOS-MARILIA
ZABEL-SOLANGE
APARECIDA DE
OLIVEIRA HOELLER-RUY
PIEHOWIAK-ADRIANA
MARIN-AMAURI
CARBONI BITENCOURT

_

_

_

http://extensao.santarosa.ifc.edu.br/v-seagrosemana-academica-de-engenhariaagronomica/ O evento proporcionou aos
acadêmicos, técnicos-administrativos,
professores e público em geral (incluindo
agricultores familiares) realização de um
espaço de discussão e aprendizado
mediantes a realização de palestras e
minicursos ministrados na V SEAGRO.

_

Realização de Jogos/Gincana de
Integração,Palestras: De abertura e de
Encerramento,Oficinas Temáticas, Minicursos,
Rodas de Conversa (relato de experiências
com profissionais atuantes nas áreas da
Educação Básica) em acordo com as
especificidades dos
cursos,Palestras,MINICURSOS REALIZADOS
E RESPECTIVAS VISITAS TÉCNICAS.
http://eventos.ifc.edu.br/jalsriodosul/programacao/

A Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão
(SEPE) tem como objetivo a construção de
conhecimentos pautados na tríade
enfatizada em seu próprio nome, assim
SEPE - Semana
como a divulgação de trabalhos
de Ensino,
desenvolvidos em nível regional,
Pesquisa e
relacionados ao ensino, a pesquisa e a
CRISTIANE
Edital
Extensão do
extensão. Promover a integração entre
VANESSA
134/2017 Instituto Federal estudantes, professores, pesquisadores e
TAGLIARI CORREA
Catarinense comunidade, através de um espaço para
Campus
apresentação e discussão de trabalhos
Araquari
realizados em nível médio, graduação e pósgraduação, em diferentes áreas do
conhecimento como, por exemplo: ciências
agrárias, informática, química, educação e
multidisciplinar.

GREICE ANE BARBIERIIVAN BIANCHI-GRASIELA
VOSS-RAQUEL
RYBANDT-GABRIEL DA
SILVA PACHECOFERNANDO JOSE BRAZANELISE GRUNFELD DE
LUCA-ALESSANDRO
EZEQUIEL DA PAIXÃOADAMO DAL BERTOMARCO ANDRE LOPES
MENDES-ERIANE DE
LIMA CAMINOTTOBETHANIA DA ROCHA
MEDEIROS-KATIA
HARDT SIEWERT-JONAS
CUNHA ESPINDOLACLEDER ALEXANDRE
SOMENSI

_

_

http://eventos.ifc.edu.br/sepe/anais-2017/

Semanas
Acadêmicas dos
Cursos de
Edital
Ensino Superior
134/2017
da Área de
Ciências
Agrárias

RUDINEI KOCK
EXTERCKOTER RICARDO BENETTI
ROSSO-JULIANO DUTRA
SCHMITZ-JOLCEMAR
FERRO-VANESSA BIASITIAGO DOS SANTOS
GONCALVESSAMANTHA LEMKE
GONZALEZ-RODRIGO
NOGUEIRA GIOVANNINEI FRONZA-FABIANA
BORTOLINI
FORALOSSO-EDUARDO
HUBER-EDUARDO
ARCENO-CRISTIANE
FAGUNDES-CARINA
FACCIO-ANDRESSA
GILIOLI-ANDREIA
MEDIANEIRA PEDROLO
WEBER DA SILVAALVARO VARGAS
JUNIOR-CRISTIANE
APARECIDA LISSAKWANDERSON ADRIANO
BISCOLA PEREIRA

_

_

A semana acadêmica do Curso de Engenharia
de Alimentos promoveu a integração dos
alunos com o mercado de trabalho, por meio
das palestras realizadas.

Difundir a troca de experiências e
conhecimento técnico entre profissionais,
estudantes, pesquisadores, comunidade
externa e alunos dos cursosde
Engenharia de Alimentos, Medicina
Veterinária e Agronomia, respectivamente.

MARIO LETTIERI
TEIXEIRA

Edital
134/2017

Edital
134/2017

Semanas
Acadêmicas do
IFC - Campus
Videira

I Semana de
Ensino,
Tecnologia e
Iniciação
Científica - I
SETIC

Proporcionar momento de integração,
interação e aprendizagem dos alunos,
professores e palestrantes em atividades
científicas, didáticas e culturais. Além de
integrar comunidade e instituições de
ensino, pesquisa e extensão; apresentar os
trabalhos em andamento e incentivar os
interessados em novas
propostas, promovendo a cultura como
atividade complementar ao ensino regular.

RAUL EDUARDO
FERNANDEZ
SALES

WAGNER CARLOS
MARIANI -FRANCINI
CARLA GRZECACARLOS ROBERTO
PEREIRA OLIBONIALECIO COMELLI-PABLO
ANDRES REYES MEYERANDRESSA FERNANDA
CAMPOS-GILSON
RIBEIRO NACHTIGALLANGELA MARIA CROTTI
DA ROSA

MARIA CLARA ROCHA
MALHEIROS-GENILSON
DE MELO CARVALHOLUANA SANTOS DE
LIMA-DIEGO TEIXEIRA
WITT-LEANDRO
MACHNICKI ALTANIELBRUNO MAIA DE
GUIMARAES-JEAN
CARLOS BORTOLI
DALCIN-AIRTON
ZANCANARO-SAMUEL
HENRIQUE WERLICHANDRE LUIZ
TORRECILLAS STURIONInserir os cursos em discussões sobre a
ANDRICELI RICHITaplicabilidade das Ciências, com enfoque na
MARINES KERBER-JOEL
Matemática;Disseminar o avanço cultural,
EYROFF-MARCOS
FABIO MUCHENSKI
técnico e científico dentro e fora do
EDUARDO TRETERIFC;Gerar a integração entre o acadêmico, a
FERNANDO JOSE
sociedade e o mercado de trabalho.
MUCHALSKI-RAQUEL
CARDOSO DE FARIA E
CUSTODIO-ANDREI
LEANDRO MORSCH
FRANCO-ROSANA DA
SILVA CUBA-RANUZY
BORGES NEVESALESSANDRO
IAVORSKI-RICARDO
CAMPAGNIN-HENRIQUE
VALADAO DE OLIVEIRAFABIO MUCHENSKITHAÍS JORDÃOROBERTA PIRES DE
OLIVEIRA-MARCELO
GIRARDI SCHAPPO

_

_

_

Realização da Semana Acadêmica de
Eletroeletrônica,Realização da Semana
Acadêmica de Informática-SCI,Realização da
Semana de Estudos Agropecuários-SEAG,
Realização do Ciclo de Palestras-Curso de
Licenciatura em Pedagogia.

_

Realização de oficinas.,minicursos,palestras,
apresentações culturais.
http://noticias.saobentodosul.ifc.edu.br/2017/1
0/11/campus-sbs-promove-a-i-setic/
http://saobentodosul.ifc.edu.br/certificados/isetic/

