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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EXTENSÃO - 2016 

1. Projeto com Fomento Interno [Campus] 

Título do 
projeto 

Descrição do Projeto Objetivo Coordenador[a] 
do Projeto de 

Extensão 

Servidores 
colaboradores 

Estudantes 
do Ensino 

Médio 

Estudantes 
de 

Graduação 

Descrição da 
população/comun
idade 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. 

Núcleo de 
Estudos 
Teatrais 

A base do programa de 
extensão denominado NET 

– Núcleo de Estudos 
Teatrais é resgatar e 

ativar virtudes e valores do 
ser humano, tais como: 

equilíbrio, compreensão, 
cooperação, amor, 

discernimento e 
humildade. Isso se torna 

possível através das 
inúmeras possibilidades 

envolvidas na criação 
cênica, da expressão 
corporal e vocal, das 

improvisações, do estudo 
de 

textos e das construções 
de personagens, sempre 
tangenciando a vivência 

do conjunto de 
valores e virtudes 

inerentes a cada indivíduo. 
Dessa forma, os 

participantes podem se 
apropriar 

de saberes culturais e 
estéticos inseridos nas 
práticas de produção e 
apreciação artísticas, 
fundamentais para 

formação e o 
desenvolvimento social do 

cidadão. 

Criar espetáculos 
cênicos e/ou musicais e 
produzir temporadas de 

estreia da nova 
montagem. 

 Desenvolver uma 
perscrutação cênica 

sobre a concepção da 
encenação: 

dramaturgia, 
relação com o público, 
criação de personagens 
e trilha sonora, dentre 

outros elementos 
artísticos. 

 Perscrutar a música-
em-cena. 

 Promover uma 
temporada de 

apresentações do novo 
espetáculo, de forma 

gratuita e de 
acesso livre à 
população. 

Fomentar a criação de 
outros grupos de teatro. 

V. Proporcionar 
atividades que 

desenvolvam as 
técnicas empregadas no 

teatro e utilizadas 
pelo ator para uma 

compreensão prática e 
teórica sobre os 
fundamentos da 

linguagem 
cênica, concretizadas 
em uma montagem 

teatral, como 
finalização do processo. 

Severino 
Mirandola 

Junior 

Icaro Bittencourt 
Adriano Silveira Mastella 

Vitor Mateus Moraes 
Cauê Roratto 

Frederson Fogaça 

14 - Alunos do ensino 
médio integrado 

http://eventos.ifc.edu
.br/micti/wp-

content/uploads/sites
/5/2014/08/N%C3%B

Acleo-de-Estudos-
Teatrais-NET.pdf 

 
https://noticias.saofra

ncisco.ifc.edu.br/o-
nucleo-de-estudos-
teatrais-do-campus-
participa-de-sarau-

literomusical/ 
 

https://noticias.saofra
ncisco.ifc.edu.br/cam
pus-sao-francisco-do-
sul-destaca-se-na-ix-

micti-mostra-
nacional-de-iniciacao-

cientifica-e-
tecnologica-e-na-

segunda-edicao-do-
ifcultura/ 

 

 

Matemática 
sem Mistérios 

A preocupação em relação 
à qualidade do ensino e 

aprendizado da 
Matemática foi o fator 

primordial para a 
proposição do projeto, o 
qual busca promover a 

aproximação entre o ser 
cidadão e a Matemática 
através da apresentação 

de vídeos que enfatizam a 
presença da Matemática 

no cotidiano. 

Oferecer à comunidade 
acadêmica interna e 

externa, inclusive aos 
professores, acesso aos 

recursos culturais 
relevantes à área de 

Matemática, buscando 
contribuir com a 
formação de um 

cidadão participativo.  

Letícia 
Saragiotto 

 

Sara Regina da Rosa 
Pinter 

- 01 Cerca de 250 
participantes  
entre alunos, 

servidores, escolas 
locais.  

50 alunos do 4° e 
5° anos da Escola 

João Germano 
13 alunos do 
Campus com 

dependência em 
Matemática 
20 alunos do 

Ensino Técnico 
05 alunos do 

Ensino Superior. 
36 alunos 
buscaram 

atendimento em 
monitoria com o 
aluno bolsista. 

Ações realizadas 
durante a IV Fepex, 

envolvendo alunos e 
professores da Rede 
Municipal e Estadual 

de Ensino 
 

https://noticias.saofra
ncisco.ifc.edu.br/estu
dantes-participam-de-
projeto-de-extensao/  

 

2. Projeto Voluntário [sem fomento] 

Título do 
projeto 

Descrição do Projeto Objetivo Coordenador[a] 
do Projeto de 

Extensão 

Servidores 
colaboradores 

Estudantes 
do Ensino 

Médio 

Estudantes 
de 

Graduação 

Descrição da 
população/comun
idade 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, 

http://eventos.ifc.edu.br/micti/wp-content/uploads/sites/5/2014/08/Núcleo-de-Estudos-Teatrais-NET.pdf
http://eventos.ifc.edu.br/micti/wp-content/uploads/sites/5/2014/08/Núcleo-de-Estudos-Teatrais-NET.pdf
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http://eventos.ifc.edu.br/micti/wp-content/uploads/sites/5/2014/08/Núcleo-de-Estudos-Teatrais-NET.pdf
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https://noticias.saofrancisco.ifc.edu.br/o-nucleo-de-estudos-teatrais-do-campus-participa-de-sarau-literomusical/
https://noticias.saofrancisco.ifc.edu.br/o-nucleo-de-estudos-teatrais-do-campus-participa-de-sarau-literomusical/
https://noticias.saofrancisco.ifc.edu.br/o-nucleo-de-estudos-teatrais-do-campus-participa-de-sarau-literomusical/
https://noticias.saofrancisco.ifc.edu.br/o-nucleo-de-estudos-teatrais-do-campus-participa-de-sarau-literomusical/
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https://noticias.saofrancisco.ifc.edu.br/campus-sao-francisco-do-sul-destaca-se-na-ix-micti-mostra-nacional-de-iniciacao-cientifica-e-tecnologica-e-na-segunda-edicao-do-ifcultura/
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https://noticias.saofrancisco.ifc.edu.br/estudantes-participam-de-projeto-de-extensao/
https://noticias.saofrancisco.ifc.edu.br/estudantes-participam-de-projeto-de-extensao/
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digitar os principais 
resultados obtidos. 

Libras (Nível 
Básico) 

Primeira  etapa do curso 
do ensino de língua 

brasileira de sinais para 
pessoas ouvintes, no total 
de quatro etapas. Libras 1 
traz noções básicas sobre 

a surdez, história e 
educação dos surdos, 

legislação, linguística da 
Libras e sinais para uma 
comunicação informal e 

cotidiana. Cada etapa 
tem duração de 3 meses. 

Fazer com que os 
estudantes 

compreendam os 
elementos básicos da 

língua brasileira de 
sinais e a vida do sujeito 

surdo.  

Karina Elis 
Christmann 

- - - 30 Participantes, 
da comunidade 

interna e externa. 

30 certificados de 
conclusão emitidos 

Divulgação no site da 
instituição: 

https://noticias.saofra
ncisco.ifc.edu.br/curs
o-gratuito-de-libras/  

https://noticias.saofra
ncisco.ifc.edu.br/libra

s-basico-e-libras-
intermediario/  

Libras (Nível 
Intermediário) 

Segunda etapa do curso 
do ensino de língua 

brasileira de sinais para 
pessoas ouvintes, no total 

de quatro etapas.  O 
Curso 2 (Nível 

intermediário) apresenta 
conteúdos relacionados à 
aquisição da linguagem, 

educação bilíngue e 
gramática de Libras e 

sistemas de transcrição. 
Cada etapa tem duração 

de 3 meses. 

Qualificar para a 
competência 

comunicativa, 
linguística e tradutória 
da Língua Brasileira de 

Sinais para o português. 

Karina Elis 
Christmann 

- - - 32 participantes 
da comunidade 

externa. 

32 certificados de 
conclusão emitidos 

Divulgação no site da 
instituição: 

https://noticias.saofra
ncisco.ifc.edu.br/libra

s-basico-e-libras-
intermediario/  

Encontro de 
Surdos de São 
Francisco do 

Sul 

O encontro de surdos 
pretende reunir os surdos 

do município para 
conversas, informações, 

esportes, cursos, 
orientações para a vida 

social e profissional. 
Pretende buscar e 

armazenar dados sobre a 
comunidade surda do 
município através do 

cadastro familiar e 
socioeconômico.  

Pensar em maneiras de 
promover a inclusão 

social do surdo através 
de atividades 
educacionais, 

socioculturais e 
esportivas.  

Karina Elis 
Christmann 

- - - Participação da 
comunidade 

externa 

9 encontros realizados 

https://saofrancisco.if
c.edu.br/event/assem
bleia-de-fundacao-da-
associacao-de-surdos-
de-sao-francisco-do-

sul/  

https://saofrancisco.if
c.edu.br/event/1o-

encontro-de-surdos-
de-sao-francisco-do-

sul-essafs-no-ifc/  
https://saofrancisco.if
c.edu.br/event/3392/  

Yoga para 
Todos 

A Yoga é uma das 
atividades de saúde e 

fitness que mais crescem 
no mundo. Assim o 

projeto auxilia  na busca 
de hábitos saudáveis; 
Estimula a disciplina 

como forma de auxílio na 
organização da vida 
diária; Desenvolve o 

equilíbrio emocional e a 
autoestima; Trabalha a 

habilidade de 
concentração e 

relaxamento; Possibilita 
uma visão integrada do 

ser humano.   

Promover a saúde dos 
servidores e 

comunidade externa de 
forma integral.  

 

Giselle Vanessa 
Trevisan 

- - - 10 participantes 
da comunidade 

interna e externa 

Encontros 
semanalmente (terças 
e quintas) realizados 
durante o ano letivo 

https://noticias.saofra
ncisco.ifc.edu.br/venh

a-fazer-yoga-no-
campus-sao-francisco-

do-sul/  

Terceira Idade 
em Foco 

Toda visita ao lar é 
planejada 
antecipadamente dentro 
de cada objetivo da 
atividade. Cada atividade 
realizada são diretivas, 
centrando a condução da 
ação na figura dos 
professores, outras são 
menos diretivas, 
permitindo uma maior 
interferência dos idosos e 
alunos do ensino médio 
em todas as etapas do 
processo de organização 
da atividade. No final de 
cada visita surge uma 
breve conversa com os 
próprios idosos que 

O objetivo principal 
deste projeto é 
vivenciar/manter e 
potencializar o bem-
estar físico, social e 
emocional dos 
moradores do lar de 
Idosos “Associação 
Comunitária Cristã São 
Paulo Apóstolo” em São 
Francisco do Sul, por 
meio de atividades 
físicas, culturais e 
lúdicas. O projeto tem 
como público alvo 35 
idosos. Os idosos 
residentes neste lar 
recebem a visita de um 
grupo de professores e 

Lucélia 
Destefani 

4 5 - Atender toda a 
população de 30 
idosos residentes 
no Lar de Idosos  

8 ações realizadas 
(tarde de jogos, festa 

julina, bingos, etc) 
http://informativo.ifc.
edu.br/sfs-participa-

de-festa-junina-de-lar-
dos-idosos/  

https://noticias.saofrancisco.ifc.edu.br/curso-gratuito-de-libras/
https://noticias.saofrancisco.ifc.edu.br/curso-gratuito-de-libras/
https://noticias.saofrancisco.ifc.edu.br/curso-gratuito-de-libras/
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https://saofrancisco.ifc.edu.br/event/1o-encontro-de-surdos-de-sao-francisco-do-sul-essafs-no-ifc/
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permite ao grupo de 
professores saber como 
os idosos estão reagindo 
às visitas e respectivos 
objetivos. As visitas têm a 
duração de 
aproximadamente 2 
horas e envolve também 
profissionais que 
trabalham no próprio lar 
como os alunos 
voluntários. 

 

alunos do Instituto 
Federal Catarinense de 
São Francisco do Sul a 
cada 15 dias. A cada 
visita realizada o grupo 
de professores 
desenvolve atividades 
com o intuito de 
vivenciar, manter e 
potencializar a 
autoestima e contribuir 
para a socialização dos 
mesmos. É interesse dos 
professores que os 
idosos participem 
ativamente das 
atividades, assim como 
da preparação das 
mesmas. As atividades 
realizadas variaram 
desde intenções 
recreativas até trabalho 
cognitivo e de memória. 

 

Proyecto 
Despertar 

Este projeto visou inserir, 
de forma inicial, 

atividades lúdicas no 
processo de ensino/ 

aprendizagem de 
Espanhol como Língua 

Estrangeira, na Casa 
Abrigo Johanna Fischer. A 
realização deste trabalho 
se deu pela vontade de 
despertar nas crianças a 

curiosidade, interesse e o 
gosto pela língua 

espanhola, oferecendo, 
também, momentos 

agradáveis e 
estimulantes. 

Esse projeto buscou 
incentivar essas crianças 

a futuramente 
buscarem aprender 

uma língua estrangeira, 
motivá-las a ir além do 

que será aplicado 
durante o projeto, 

visando novas condutas 
no valor educacional 
das atividades que 

deseja 
estudar/trabalhar. 

Camila De Carli -  -  6 18 crianças e 
adolescentes do 
Abrigo Joahnna 
Fischer de São 
Francisco do Sul 

Encontros realizados 
semanalmente 
Campanha do 

Agasalho em prol do 
Abrigo  

https://noticias.saofra
ncisco.ifc.edu.br/faca-

uma-crianca-sorrir-
participe-do-proyecto-

despertar/ 
Apresentação na IV 

FEPEX 
https://fepex.saofran
cisco.ifc.edu.br/wp-

content/uploads/sites
/14/2016/08/Aline-

Redmer.pdf  
Memórias na 

Cidade 
O projeto tem como foco 
a construção de espaços 
e tempos para narração 
de memórias produzidas 
por seus moradores na 

relação com a cidade de 
São Francisco do Sul 

Contribuir para a 
construção de modos de 
salvaguardar memórias 
invisíveis na cidade de 
São Francisco do Sul.  

Neiva de Assis  2 - 1 80 Seminários, palestras 
e oficinas realizadas 
durante o semestre. 

Educação 
Patrimonial 

O projeto pretende ser 
uma experiência piloto de 

educação patrimonial 
entre o Campus SFS e o 

centenário Marechal Luz. 

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. 

Icaro 
Bittencourt 

1 3 - - 02 publicações 
(Suspenso 

temporariamente) 

FEPEX: 
https://fepex.saofran
cisco.ifc.edu.br/wp-

content/uploads/sites
/14/2016/08/Icaro-

Bittencourt_EDUCA%
C3%87%C3%83O-
PATRIMONIAL.pdf  

MICTI: 
http://eventos.ifc.edu

.br/micti/wp-
content/uploads/sites
/5/2014/08/Educa%C

3%A7%C3%A3o-
Patrimonial-no-Forte-

Marechal-Luz-
S%C3%A3o-Francisco-

do-Sul-SC.pdf  

Educação para 
o Trânsito 

É abordado 
fundamentalmente a 

temática educação para 
o trânsito sob a 

perspectiva do ensino da 
física.  

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 

Ewerton Luis 
Silva 

- 1 - Comunidade 
interna e externa 

(escola de 
educação básica) 

Oficinas realizadas 
durante a IV Fepex 

https://fepex.saofran
cisco.ifc.edu.br/quart

a24/  
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Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal Catarinense - Reitoria 

participantes do 
trânsito ora como 

pedestres, ora como 
ciclistas, ora como 

passageiros, bem como 
de futuros motoristas. 

Musichicando O projeto trata-se de um 
conjunto de ações 
articuladas para 
promover o acesso à 
cultura e aos processos 
relacionados por meio da 
música, envolvendo a 
comunidade interna  e 
externa. 

O programa 
Musichicando tem 

como objetivo 
promover a 

musicalização por meio 
atividades que 

envolvem a apreciação, 
o fazer e a reflexão 

sobre a música. 

Francisco Mota -  - - Comunidade 
interna e externa 

4 encontros realizados 

Núcleo de 
Apoio 

Empresarial 

 Proposição do projeto 
de extensão constitui-se 

em uma primeira 
iniciativa no sentido de 
aproximação do IFC e o 

empresariado local, além 
de introduzir a extensão 

e a produção do 
conhecimento na vida 

universitária dos alunos. 

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. 

Luciano Rosa 4 - 11 Comunidade 
interna e externa. 

Publicação na IV 
Fepex e IX MICTI 

(trabalho premiado) 
Projeto em 
andamento  

Fepex 
https://fepex.saofran
cisco.ifc.edu.br/wp-

content/uploads/sites
/14/2016/08/Luciano-

Rosa_NAPEM.pdf 
MICTI: 

http://eventos.ifc.edu
.br/micti/wp-

content/uploads/sites
/5/2014/08/N%C3%B

Acleo-de-Apoio-
Empresarial.pdf  

Premiação MICTI: 
http://eventos.ifc.edu

.br/micti/wp-
content/uploads/sites
/5/2017/03/TRABALH
OS-PREMIADOS-1.pdf   

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 

1 - 8 Comunidade 
externa e interna, 

principalmente 
alunos do Ensino 
Médio Integrado. 

08 seminários 
realizados  

Divulgação no site da 
instituição: 

https://saofrancisco.if
c.edu.br/event/ciclo-

de-seminarios-
estagio-doutoral-na-
italia-dialogo-entre-

culturas/  
https://saofrancisco.if
c.edu.br/event/ciclo-

de-seminarios-5/  
https://saofrancisco.if
c.edu.br/event/ciclo-

de-seminarios-4/ 
https://saofrancisco.if
c.edu.br/event/ciclo-

de-seminarios-6/ 
https://saofrancisco.if
c.edu.br/event/ciclo-

de-seminarios-3/ 
https://saofrancisco.if
c.edu.br/event/ciclo-

de-seminarios-2/ 
https://saofrancisco.if
c.edu.br/event/semin
ario-o-desempenho-
organizacional-no-ifc-

sob-otica-das-
capacidades-

organizacionais/ 
https://saofrancisco.if
c.edu.br/event/semin

ario-o-uso-do-
telefone-celular-em-

sala-de-aula-
subsidios-para-uma-

discussao-aberta/ 
https://saofrancisco.if
c.edu.br/event/ciclo-

de-seminarios/  
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