
PROJETOS DE EXTENSÃO 2017

Nome do Projeto Coordenador Colaboradores Objetivo Vigência
Núcleo de Estudos 
Teatrais (NET) – 
Edital 011/2017

Severino 
Mirandola

Adriano Mastella
Cauê Roratto
Icaro Bittencourt
Vitor Moraes
Frederson Fogaça
Lais Tredicci (bolsista)

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

De abril a 
dezembro de 
2017

Feira de Ciências 
itinerante SFS – Edital
011/2017

Kamila Devegili Sandro Rhoden
Vitor Moraes
Eros da Rocha 
(bolsista)

Organizar  estudantes  do  ensino
médio  integrado  do  IFC  São
Francisco do Sul para planejar e
executar  uma  feira  de  ciências
itinerante  que  deve  passar  por
algumas  escolas  públicas  ao
longo do semestre. 

De junho a 
dezembro de 
2017

Visita Técnica – 
Logisticando – Edital 
007/2017

Andreia 
Scharmach

Joceli Andreola
Roni Peterson

Demonstrar  atividades  práticas
da  logística  no  âmbito
empresarial  e  de  inovações
tecnológicas  no  âmbito  sócio
científico;  Favorecer  ao
estudante  de  logística  a
percepção  de  que  o
conhecimento  e  a  gestão
adequada de produtos e serviços
logísticos  trazem  diferencial
competitivo  em  um  mercado
altamente concorrido. 

De abril a 
novembro de 
2017

Ouvir dizer, saber 
fazer – Edital 
011/2017

Adeilma Bastos Elly Schade (bolsista)
Glauciane da Silva 
Marina Martins

Estudar,  no  âmbito  do  ensino
médio,  o  gênero  híbrido
conceituado  como  autobiografia
a  partir de suas relações com a
história e a memória.

De março a 
novembro de 
2017

Identificação Social – 
Edital 011/2017 

Viviani Teixeira Adeilma Bastos
Frederson Fogaça
Eduarda Milchevski 
(bolsista)

Fomentar  o  pensamento  crítico
por meio da arte,  capacitando o
indivíduo  para  trabalhar  a
própria percepção.

De fevereiro 
a dezembro 
de 2017

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.

De março a 
dezembro de 
2017

Yoga para Todos – 
Edital 007/2017

Giselle Trevisan
- -

Promover a saúde dos servidores
e comunidade externa de forma
integral

De fevereiro 
a dezembro 
de 2017

Proyecto Despertar – 
Edital Reitoria 
142/2017

Camila de Carli Gilmar Staviski
Uillian Batista Chagas
Leonã Fischer
Hana Simões
Willyan Loureiro
Mileide Zaniol
Karoline dos Santos
Caroline Vieira
Giovani Barros
Carlos Dutra

Estimular  o  aprendizado  de
Língua  Espanhola  na  Casa
Abrigo Johanna Fischer, através
de atividades lúdicas e culturais.

De abril a 
dezembro de 
2017



Núcleo de Apoio 
Empresarial

Adalto Parada Sérgio Ruggiero 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 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.

De fevereiro 
a dezembro 
de 2017

Caminhada 
Internacional na 
Natureza – Edital 
011/2017

Adriana da 
Igreja

Jennifer Pahl (bolsista)
Neiva de Assis
Sandro Rhoden

Lucélia Destefani

Organizar  um  circuito  de
caminhada em São Francisco do
Sul  -  SC,  de  acordo  com  a
metodologia  do  projeto
Caminhadas  Internacionais  na
Natureza,  de  forma  a
incrementar  o  calendário  de
eventos do município. 

De julho a 
dezembro de 
2017

Tecnologias de 
comunicação e redes 
sociais

Rômulo 
Schweitzer

Simone Pereira (CRAS) Diminuir  o  distanciamento  das
pessoas  com novas  tecnologias.
Facilitar a comunicação entre os
alunos  e  seus  familiares.
Integração social. 

De maio a 
dezembro de 
2017


