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Título

Objetivo

Ampliação e fortalecimento de
redes de proteção dos direitos da
criança e do adolescente;
Capacitação, organização e
instrumentalização das estruturas,
equipamentos, serviços e pessoal
que trabalham nas linhas de
proteção e de defesa dos direitos
da criança e do adolescente;
IV-Fórum Regional contra o
Criação e aperfeiçoamento dos
EV020abuso e violência sexual de mecanismos de participação social
2019
crianças e adolescentes
da juventude em ações de
redução da violência e
fortalecimento do convívio social
e comunitário; Pactuação para
que abusadores, agressores e
violadores sejam
responsabilizados pelos seu atos
independente da pessoa que for,
posição social que ocupar e da
qual instituição pertencer.

Coordenador

Roberto
Dombroski

Servidores

Estudantes
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Estudantes
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Raquel Rybandt,
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Simão Alberto,
Não se aplica.
de Campos,
Vinícius Tadeu,
Caroline Tobias,
Elder Lopes
Tuane Ronch,
Emanuelle Dias,
Enriky Vicente,
Ruan Isabel,
Mayra de
Oliveira, Scheila
dos Santos e
Nayara Tkaczyk

Resultados obtidos e
Publicações
Público atingido 290
pessoas. A repercussão
foi excelente e, mais
uma vez, o IFC se
destacou nessa área. Ao
todo, participaram
aproximadamente 210
adultos, 22
adolescentes do
Programa Jovem
Aprendiz do Renapsi e
70 crianças da Escola
Municipal Rosalvo
Fernandes. Também
estiveram presentes
autoridades dos três
poderes (Prefeito, viceprefeito; Deputada,
vereadora; Juízas) além
de secretários
municipais da
Assistência Social,
Educação e Saúde. Pela
primeira vez, o campus
recebeu caravanas de
profissionais de outros
municípios.
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SEPE

A Semana de Ensino, Pesquisa
e Extensão (SEPE) tem como
objetivo geral a construção de
conhecimentos pautados na
tríade enfatizada em seu
próprio nome, assim como a
divulgação de trabalhos
desenvolvidos em nível
regional, também relacionados
ao ensino, a pesquisa e a
extensão, promovendo a
integração entre estudantes,
professores, pesquisadores e
sociedade, através de um
Daniel da Rosa
espaço para apresentação e
Farias
discussão de trabalhos
realizados em nível médio,
superior e pós graduação, em
diferentes áreas: ciências
agrárias, informática, química,
educação e multidisciplinar. A
SEPE busca ainda, consolidar
a aproximação do IFC Araquari
com o Arranjo Produtivo Local
(APL), principalmente com
órgãos públicos e privados, em
temas que são a expertise da
instituição, notadamente
voltados a relação entre
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Em execução.

