
PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO CONTEMPLADOS COM FOMENTO DO CAMPUS E DESENVOLVIDOS EM 
2014 

Título do projeto Objetivo Coordenador do 
Projeto 

Servidores 
colaboradores 

Estudantes de Ensino 
Médio 

Estudantes de 
Graduação 

Descrição da 
população/comunida

de assistida em 
situação de risco, 
quando houver 

Resultados obtidos e 
trabalhos publicados 

- (inserir link de 
acesso ao trabalho 

publicado) 

000 000 000 000 000 000 000 000 

 

 

 

PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO CONTEMPLADOS COM BOLSAS INTERNAS DO CAMPUS E DESENVOLVIDOS 
EM 2014 

Título do projeto Objetivo Coordenador do 
Projeto 

Servidores 
colaboradores 

Estudantes de Ensino 
Médio 

Estudantes de 
Graduação 

Descrição da 
população/comunida

de assistida em 
situação de risco, 
quando houver 

Resultados obtidos e 
trabalhos publicados 

- (inserir link de 
acesso ao trabalho 

publicado) 

000 000 000 000 000 000 000 000 

 

 

 
PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIOS [SEM FOMENTO DO CAMPUS] E DESENVOLVIDOS EM 2014 
Título do projeto Descrição do projeto Objetivo Coordenador do 

Projeto 
Servidores 

colaboradores 
Estudantes de 
Ensino Médio 

Estudantes de 
Graduação 

Descrição da 
população/comuni
dade assistida em 
situação de risco, 
quando houver 

Resultados obtidos 
e trabalhos 
publicados 

- (inserir link de 
acesso ao trabalho 

publicado) 

Programa de 
Desenvolvimento 

do Segmento 
Varejista de São 
Francisco do Sul 

Potencializar a 
melhoria do 

segmento varejista 
local. Busca-se 
formatar uma 
programação 
envolvendo 

atividades de visitas 
técnicas, consultorias 
e cursos de formação 

continuada.  

 Oferta de cursos 
de 

aperfeiçoamento 
para o segmento 
varejista de São 
Francisco do Sul 

Susana Nunes 
Taulé Piñol 

04 --- --- --- 5 cursos com um 
público total de 33 

participantes 

Ciclo de Seminários O Ciclo de 
Seminários é um 

momento de 
divulgação e 

discussão dos 
trabalhos e 

experiências dos 
professores e 

técnicos 
administrativos, nos 
âmbitos do ensino, 

pesquisa e extensão. 

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. 

Diogo Magalhães 04 --- --- --- Realização de 04 
seminários. 

 
Ver resultados no 

link: 
https://sites.google
.com/a/saofrancisc
o.ifc.edu.br/profess
or-diogo/ciclo-de-

seminarios 

 


