Projetos de Extensão do IFC Campus Araquari: Edital 17/2018
CE

PJ0622019

Título

Objetivo

CãoMinha

Realizar oficinas de produção de
camas para cães com mulheres
vinculadas aos programa de
Assistência Social do CRAS Justina
Cabral; oportunizar momentos de
interação entre a equipe do projeto,
técnicos do CRAS e mulheres
vinculadas aos programas da
Assistência Social com objetivo de
fortalecer os vínculos comunitários
e familiares por meio de conversas
sobre temas relacionados ao afeto,
à sustentabilidade,ao meio
ambiente, ao bem-estar animal, à
economia solidária e geração de
trabalho e renda.

Coordenador

Servidores

Roberto
Dombroski

Eunice
Kitamura, Erica
Bako, Raquel
Rybandt

Estudantes Ensino
Médio

Estudantes
Gradução

Resultados obtidos e
Publicações

Não se Aplica

Grazielli da Silva,
Gabriela Caillouel,
Francielli Janoário

Em execução.

PJ0612019

ReCicLA III Reciclagem de
Resíduos como
complemento de
renda em Araquari

Capacitar mulheres vulneráveis do
bairro Itinga em conjunto com a
ONG Movimento Jovem de
Araquari, para a produção de
materiais de limpeza a partir da
reciclagem de óleo e gorduras
residuais e produção de materiais
de higiene de baixo custo.
Específicos: Preparar as atividades
a serem realizadas nas oficinas;
Esclarecer sobre os impactos
ambientais do descarte incorreto de
resíduos e apresentar alternativas
para minimizar custos com
materiais de limpeza e higiene
pessoal; Capacitar a comunidade
para a produção de material de
limpeza, a partir de resíduos de
óleos e gorduras e material de
baixo custo; Qualificar a
comunidade para otimizar o
orçamento doméstico;

Tânia Tonial,
Kátia Siewert,
Anelise Destefani Marli Vieira,
Grasiela Voss,
Cristiane Tagliari

Letícia Machado
Packer

Talita Cardoso dos
Santos

Em execução.

PJ0602019

SEPARE O LIXO E
ACERTE NA LATA

Trabalhar a sensibilização, junto à
comunidade interna, acerca da
geração de resíduos visando a
coleta seletiva no Campus Araquari.
Objetivos Específicos 1-Capacitar
agentes de divulgação (alunos e
servidores). 2-Elaborar metodologia
para coletar os diversos resíduos
gerados no campus Araquari sobre
o lixo(reciclável e Rejeitos). 3Elaborar material para divulgar a
implantação da coleta seletiva . 4Realocar as lixeiras em pontos
estratégicos no campus. 5-Divulgar
a iniciativa da coleta seletiva de lixo
no campus -Araquari, como
envolvimento de toda a
comunidade. 6-Trabalhar, junto à
comunidade escolar CEI de
Araquari a importância da
separação dos resíduos que
geramos e como dar o destino
correto. 6- Sensibilizar os
professores, funcionários e alunos
do IFC-Campus Araquari, através
de palestras e rodas de conversa,
passar em salas de aula, setores
falando sobre a necessidade e
importância da reciclagem e do
reaproveitamento dos materiais.
Como também , levar para a
comunidade externa de Araquari.

Tânia Tonial

Tânia Tonial,
Kátia Siewert,
Francine Camila
Marli Vieira,
Matias Silva; Mirian
Grasiela Voss,
Luiza da Costa
Anelise
Desrefani

Raianni Xavier

Em execução.

PJ0592019

Projeto de Apoio,
Organização e
Formação de
Docentes e
Estudantes para as
Feiras de
Matemática

a) Orientar professores e
estudantes na elaboração de
resumos (relatos de experiência),
através de avaliações Ad Hoc e
encontros presenciais nas FM. b)
Elaborar material didático para a
formação docente e de estudantes
na escrita dos relatos de
experiência. c) Promover a
formação docente na região de
Araquari e Joinville, atendendo aos
professores das escolas municipais,
estaduais e da rede privada. d)
Organizar a Feira Regional de
Matemática que ocorrerá em
Joinville (em local e data a definir).
e) Elaborar material para
publicação em evento. f) Finalizar
Anais de eventos que se encontram
pendentes.

Katia Siewert

Grasiela Voss,
Paulo Henrique de
Jean Seboud,
Souza
Gisele Gutstein

Não se aplica.

Em execução.

