
 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal Catarinense - Reitoria 

 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EXTENSÃO - 2018 

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. 

Comunidade 
em foco: 
ações de 
apoio do IFC 
ao CRAS-
Sandra 
Regina 
(Edital 
003/2018)  

O campus São Francisco 
do Sul vem, há cerca de 
cinco anos, realizando 
diversas atividades e ações 
extensionistas com a 
comunidade e tenta 
aprimorar um processo de 
interlocução menos 
unilateral com entidades, 
associações e diferentes 
instâncias de 
representação da 
sociedade civil 
francisquense. Uma das 
parcerias que vem sendo 
realizada é com o Centro 
de Referência de 
Assistência Social, do 
bairro Sandra Regina, uma 
vez que é evidente a 
importância de consolidar 
as relações entre as 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão do 
campus e as intervenções 
lo-cais pautadas no Plano 
Nacional de Assistência 
Social representadas pelo 
CRAS. 

Estreitar laços e 
aprofundar o 

reconhecimento das 
demandas da 

comunidade local 
mediadas pelo CRAS 

através de ações 
diversas e plurais que 
ocorrerão ao longo do 
ano e em diferentes 

áreas: ciências humanas, 
ciências da natureza, 

tecnologia da 
informação, atividades 
físicas e de consciência 

corporal. 

Camila De Carli Icaro Bittencourt; 
Gisele Vanessa Trevisan; 

Patrícia Devantier 
Neuenfeldt; 

Romulo Schweitzer ; 
Sandro Augusto Rhoden; 
Gustavo Henrique de Liz 

Borges 

1 -  Comunidade 
pertencente ao 

CRAS Sandra 
Regina 

Projeto em execução 

Feira de 
Ciências 
itinerante SFS 
(Edital 
003/2018) 

O projeto consiste em 
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 ano. 
Os estudantes juntamente 

o professor orientador 
elegem os temas e 

elaboram experimentos a 
serem apresentados nas 

escolas públicas de ensino 
fundamental e médio, do 

turno diurno, de São 
Francisco do Sul. 

Desenvolver uma visão 
mais prática e atrativa 
dos assuntos abordados 
em sala de aula para o 
ensino de ciências, 
através dos 
experimentos 
apresentados pelos 
estudantes do IFC e 
instigar os estudantes a 
compreender o 
desenvolvimento 
científico e tecnológico 
que estão presenciando. 

Kamila Devegili Vitor Mateus Moraes 8 - Aluno e servidores 
Escolas de Ensino 

Básico de São 
Francisco do Sul 

Projeto em execução 

Economia 
Solidária: 
trabalho e 
educação em 
uma 
perspectiva 
cooperativa. 
(Edital 
003/2018) 

O projeto tem como foco 
as ações de criação e 

fortalecimento da 
economia solidária no 

município de São Francisco 
do Sul. 

Incentivar a prática da 
economia solidária na 

comunidade de São 
Francisco do Sul. Dar 

visibilidade aos 
artesãos, pequenos 

produtores e 
prestadores de serviço 

presentes no município. 
Oportunizar espaços e 
tempos de formação 
para a produção e o 
consumo solidário 

localmente. 

Adriana da 
Igreja 

Vera Lucia da Silva 
Adeilma Vidal Bastos 

- 1 Artesãos e 
diferentes grupos 
de produtores de 
São Francisco do 

Sul.  
Comunidade 

interna e externa.  

Projeto em execução 

Caminhada 
Internacional 
na Natureza – 
São Francisco 
do Sul. 
(Edital 
003/2018) 

As Caminhadas 
Internacionais na Natureza 

visam a integração de 
caminhantes e 

comunidade local por 
meio de uma atividade 

física de caráter não 
competitivo e se 

apresentam como uma 
ferramenta de valorização 
dos patrimônios cultural e 

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. 

Adriana da 
Igreja 

Sandro Augusto Rohden 
Adeilma Carneiro Vidal 

Bastos 
Valdinei Cecilio 

Fabio Vieira 
 

2 - Comunidade 
interna e externa 

Projeto em execução 
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natural e de promoção do 
turismo local. O Estado de 

Santa Catarina está 
inserido no calendário 

nacional de Caminhadas 
na Natureza com 15 

circuitos cadastrados, nas 
municípios de :Joinville, 

Jaraguá do Sul, Blumenau, 
Balneário Camboriú, 

Florianópolis, Tubarão, 
Brusque, Urubici, Lages, 
Rio do Sul, São Bento do 

Sul, Caçador, Joaçaba, 
Xanxerê e Chapecó. 
Percebe-se que São 

Francisco do Sul possui 
potencial para a realização 
de um, ou mais, circuitos 
de caminhada, pois além 

da siginificativa beleza 
cênica, o município possui 
localização privilegiada, a 

menos de 200km dos 
centros urbanos de 

Joinville e Curitiba, sendo 
que em ambas as 

localidades existem grupos 
organizados de 

caminhantes, sendo uma 
demanda potencial para 

os circuitos de São 
Francisco do Sul.  

NET – Núcleo 
de Estudos 
Teatrais  
(Edital 
004/2018) 

O projeto NET será 
desenvolvido por meio de 

cursos, exercícios de 
grupo, laboratórios, 
leituras de textos, 

pesquisa, discussão de 
conteúdos teóricos e 

montagem de espetáculos, 
com encontros semanais 

no turno vespertino e 
intensificados em 
fechamentos de 

montagens e ensaios 
gerais. Os participantes se 
apropriarão de saberes e 
práticas de produção e 
apreciação artísticas, 
fundamentais para 

formação e o 
desenvolvimento social. 

O projeto tem o 
propósito de 

desenvolver os aspectos 
intrínsecos à linguagem 

teatral de forma a 
possibilitar a inserção no 

campo da diversidade 
cultural e o resgate de 

valores e virtudes 
humanas. 

Virgilio Coelho 
de Oliveira 
Junior 

Frederson Fogaça 1 - Comunidade 
interna e externa 

Projeto em execução 

Automação 
do diorama 
do centro 
histórico de 
São Francisco 
do Sul (Edital 
004/2018) 

O Museu Nacional do Mar 
desenvolve desde 1998 

um dioarama que retrata 
todo o Centro Histórico de 

São Francisco do Sul na 
vierada da década dos 

anos 30 para 40. 
Atualmente este projeto 
está em avançado estado 

de composição, entretanto 
é uma exposição estática. 

Há interesse dos 
desenvolvedores de 

automatizar movimento 
do cenário e adição de 

iluminação inteligente. Em 
uma visita técnica à 

maquete integrantes do 
IFC ofereceram auxilio ao 

desenvolvimento do 
projeto. O IFC tem corpo 

técnico capacitado e 
interessado em participar 

do projeto. 

Automatizar 
movimentos dos 
personagens; 
Automatizar sistemas de 
iluminação sob 
demanda; Automação 
de estímulos sonoros. 

Romulo 
Schweitzer 

Frederson Fogaça 
Vitor Mateus Moraes 

2 - Comunidade 
interna e externa 

Projeto em execução 

 


