
PROJETOS DE EXTENSÃO 2016

Nome do projeto Coordenador Colaboradores Objetivo Vigência

Núcleo de Estudos Teatrais (NET) Severino Mirandola
Júnior

Adriano Mastella
Cauê Roratto

Icaro Bittencourt
Vitor Moraes

Lais Tredicci Lopes
(bolsista)

Criar espetáculos cênicos
e/ou musicais e produzir
temporadas de estreia da

nova montagem.

Início em abril de 2016 e
término indeterminado

Matemática sem Mistérios Letícia Colpini
Sara Pinter

Cauê Roratto
Luan Zittel (bolsista)

Oferecer à comunidade
acadêmica externa e interna,

inclusive aos professores,
acesso aos recursos culturais

relevantes à área de
Matemática, buscando

contribuir com a formação
de um cidadão participativo,

reflexivo e autônomo

De abril a dezembro de
2016

Libras (Nível Básico) Karina Christmann - Compreender os elementos
básicos da língua brasileira
de sinais e a vida do sujeito

surdo

De março a junho de
2016

Libras (Nível Básico II) Karina Christmann - Compreender os elementos
básicos da língua brasileira
de sinais e a vida do sujeito

surdo

De agosto a novembro de
2016

Libras (Nível Intermediário) Karina Christmann - Qualificar para a
competência comunicativa,
linguística e tradutória da

Língua Brasileira de Sinais
para o Português

De agosto a novembro de
2016

Encontro de Surdos de São
Francisco do Sul

Karina Christmann - Pensar em maneiras de
promover a inclusão social

do surdo através de
atividades 

educacionais, 
socioculturais e esportivas.

Início em março de 2016
e término indeterminado

Yoga para Todos Giselle Trevisan - Promover a saúde dos
servidores e comunidade
externa de forma integral

De março a novembro de
2016

Terceira Idade em Foco Lucélia Destefani Levon Boligian
Sara Pinter

Iza Goetten de Oliveira
Vivian Agacy

Mario Felipe da Costa

Resgatar, manter e
potencializar o bem-estar

social e emocional dos
participantes do Lar de

Idosos "Associação
Comunitária Cristã de São

Paulo Apóstolo" por meio de
atividades culturais e

lúdicas.

De abril a dezembro de
2016

Proyecto Despertar Camila de Carli Viviani Teixeira
Bolsistas voluntários:

Aline Gonçalves
Aline Chagas
Kátia Pereira

Josiane Padilha
Jairo Gonçalves Filho

Estimular o aprendizado de
Língua Espanhola na Casa
Abrigo Johanna Fischer,

através de atividades lúdicas
e culturais.

De agosto a novembro de
2016

Memórias na cidade Neiva de Assis Viviani Teixeira
Levon Boligian

Contribuir para a construção
de modos de salvaguardar

memórias invisíveis na
cidade de São Francisco do

Sul.

De julho de 2016 a junho
de 2017

Educação Patrimonial Icaro Bittencourt Túlio Medeiros Promover ações de educação
patrimonial no Forte

Marechal Luz, em São
Francisco do Sul,

De agosto a novembro de
2016



visando o fortalecimento das
relações comunitárias e dos
discentes do IFC Campus
São Francisco do Sul com

um dos patrimônios
materiais não oficiais mais

significativos do
município.

Educação para o trânsito Ewerton Silva Luigi Poli Júnior
(bolsista voluntário)

Desenvolver e aplicar junto a
comunidade escolar local, na

forma de comunicação
oral, intervenções com

finalidade de educar para o
trânsito relacionando
situações do cotidiano

vivenciadas no trânsito com
conceitos de Física. Além

disso contribuir para a
formação da cidadania nos

indivíduos que são
participantes do trânsito ora
como pedestres, ora como

ciclistas, ora como
passageiros, bem como de

futuros motoristas.

De julho de 2016 a junho
de 2017

Musichicando Francisco Mota - O programa Musichicando
tem como objetivo promover

a musicalização por meio
atividades que envolvem a

apreciação, o fazer e a
reflexão sobre a música.

Início em agosto de 2016
e término indeterminado

Núcleo de Apoio Empresarial Luciano Rosa Sérgio Ruggiero
Silvani da Silva

Atender os empresários para 
 discussão de suas 

demandas, apoiando o 
  crescimento sustentado, 

  realizando análises com o 
   objetivo de diagnosticar a 
   situação atual da empresa e
identificar oportunidades de 
     melhoria tendo em vista

suas características
individuais e perfil do

mercado que atua. 

De abril de 2015 a
dezembro de 2017

Ciclo de Seminários Diogo Magalhães Túlio Medeiros O ciclo visa promover a 
aproximação da comunidade

acadêmica do IFC/SFS
através da socialização 

   das diferentes perspectivas
acadêmicas e profissionais

dos pares, de forma a 
       potencializar projetos já 

        existentes ou novos. 

Início em agosto de 2014
e término indeterminado


