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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento é elaborado pelo Núcleo de Gestão Ambiental 

Local do Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus  Camboriú - (NGA-CAM). 

Seu objetivo principal é apresentar os trabalhos de cunho ambiental realizados 

durante o ano de 2015, englobando ações que subsidiem programas e projetos 

futuros. 

Desde sua criação, a sistematização de informações pelo NGA-CAM 

mostra-se fundamental para responder a demandas socioambientais e legais, 

como solicitação de informações pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelas 

Unidades de Auditoria, buscando maior planejamento das ações e a melhoria 

constante da qualidade de vida e do ambiente no Campus. 

Assim, o registro das atividades desenvolvidas é primordial para que 

novas diretrizes e metas possam ser definidas. A partir desse trabalho, novos 

diagnósticos, levantamentos e planos poderão ser estruturados, possibilitando o 

planejamento dos aspectos ambientais que visam à diminuição de impactos 

socioambientais e econômicos negativos provenientes de atividades 

desenvolvidas dentro do IFC – Campus Camboriú. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Núcleo de Gestão Ambiental (NGA) do IFC foi criado através da 

publicação da Portaria No 160/2013, de 21 de janeiro de 2013, após o trabalho 

do Comitê de Implantação do Núcleo de Gestão Ambiental (CINGA). A princípio, 

o CINGA teve a finalidade de instruir, orientar e supervisionar os campus e 

campus avançados quanto à constituição das coordenadorias locais de gestão 

ambiental, finalizando seu trabalho com a elaboração do documento intitulado 

“Núcleo de Gestão Ambiental: orientações para ações sustentáveis”. 

Desta forma, o NGA foi criado possuindo inúmeras atribuições, buscando 

discutir, formular e implantar a Política Ambiental do IFC, vinculando o princípio 

da sustentabilidade socioambiental em nosso Instituto, tornando-o valor 

fundamental para a comunidade escolar e buscando o cumprimento da 

legislação ambiental. Além disso, o NGA está voltado para a aplicação de 

conhecimentos teóricos e práticos referentes aos problemas ambientais 

presentes no IFC, seja por meio de projetos de pesquisa e extensão, seja por 

meio de processos administrativos típicos, tais como: planejamento, controle, 

coordenação, motivação e outros, para alcançar objetivos e metas específicos 

em diferentes níveis de atuação, do operacional ao estratégico.  

Considerando que a proteção ao meio ambiente é diretriz com sede 

constitucional (artigo 225, da CF/88), prevista inclusive como dever da União 

(artigo 23, inciso VI, da CF/88) e de todos aqueles que exercem atividade 

econômica (artigo 170, inciso VI, da CF/88), deve ser cada vez mais constante e 

consistente o esforço, por parte da Administração Pública, de assegurar a 

prevalência de tal princípio em todos os ramos e momentos de sua atuação. 

A ideia de sustentabilidade vem sendo representada pela elevação de 

expectativas em relação ao desempenho social e ambiental. A sustentabilidade 

global tem sido definida como a habilidade para satisfazer as necessidades do 

presente sem comprometer os recursos naturais das futuras gerações para 

satisfazerem suas necessidades. Similarmente, o desenvolvimento sustentável 

é um processo para se alcançar o desenvolvimento humano de uma maneira 

inclusiva, interligada, igualitária, prudente e segura. Uma instituição 
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sustentável, por conseguinte, é aquela que contribui para o desenvolvimento 

sustentável ao gerar, simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e 

ambientais – conhecidos como os três pilares do desenvolvimento sustentável. 

As ações do NGA utilizarão como referência as normas ambientais em 

todas as atividades realizadas no IFC, que são cobradas anualmente pela 

Controladoria Geral da União (CGU) como também da sociedade. Assim sendo, 

busca-se referencial teórico e exemplos de trabalhos realizados em outras 

instituições. Visando atender diversas áreas de atuação da instituição, 

dividimos as ações em quatro grandes setores: 

Administração - uso racional dos recursos naturais e bens públicos; 

combate ao desperdício, entre outros; 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

Desenvolvimento Humano e Social: sensibilização e capacitação dos 

servidores;  

Desenvolvimento Institucional: política ambiental, auditoria, gestão 

adequada de resíduos gerados, responsabilidade ambiental, qualidade de vida 

no ambiente do trabalho. 

O Núcleo de Gestão Ambiental Local - Campus Camboriú (NGA-CAM) foi 

criado através da publicação da Portaria No 068/GDG/IFC-CAM/2013, de 13 de 

março de 2013, e atualizado pela Portaria N
o
189/GDG/IFC-CAM/2014, de 

16/06/2014, visando pôr em prática os objetivos e diretrizes para a implantação 

da Política Ambiental do IFC. Desde sua criação foram desenvolvidas várias 

atividades de cunho permanente, transversal, inter e multidisciplinar. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 2015 

 

Com o intuito de divulgar as atividades de cunho ambiental realizadas 

no Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú - relacionamos as 

atividades acompanhadas pelo NGA-CAM durante o ano de 2015. 

As informações dessas atividades são disponibilizadas pela Coordenação 

de Estágio e Extensão, Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, 

Coordenação de Registro Escolar, coordenadores e/ou docentes dos cursos 

técnicos e superiores além dos Departamentos de Produção e Infraestrutura, 

Departamento de Administração e Planejamento. 

Ampliando as atividades ambientais e a participação social, o IFC – 

Camboriú tem representantes em algumas instituições da região como o GTEA-

RH 07, Comitê Camboriú e COMMADES. 

 Com a responsabilidade sócio-ambiental o Campus promove a coleta 

seletiva dos resíduos sólidos, destinando-os a uma cooperativa de reciclagem. 

 

2.1. Representações em Instituições Ambientais: 

 

- GTEA – RH 07. O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Região 

Hidrográfica 07 do Estado de Santa Catarina é órgão colegiado, vinculado 

à Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de Santa 

Catarina – CIEA/SC, criado pela resolução n°001/2009 e regulamentado pelo 

Decreto n ° 3.499 de 15 de setembro do mesmo ano. O IFC é representado 

pelos servidores Joeci Ricardo Godoi e Michela Cancillier, em substituição às 

servidoras Letícia Rabelo e Maria Amélia Pellizzetti conforme Ofício nº 

111/2015-GDG/CAM/IFC de 15 de junho de 2015. As reuniões ocorrem 

bimestralmente e de forma itinerante. Endereço eletrônico: 

<http://educacaoambiental.sds.sc.gov.br/>. GTEA, 2015. 

 

- Comitê Camboriú. O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 

do Rio Camboriú é um órgão colegiado que tem como objetivo a gestão dos 
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recursos hídricos em Camboriú e Balneário Camboriú. É composto por entidades 

dos municípios e o IFC – Camboriú sedia as reuniões que acontecem na última 

quarta-feira de cada mês. As servidoras Letícia Rabelo e Maria Amélia Pellizzetti 

representam a instituição. Endereço 

eletrônico:<http://www.comitecamboriu.com.br/>. COMITÊ, 2015. 

 

- COMMADES . Conselho Municipal de Meio Ambiente de Camboriú e 

Desenvolvimento Sustentável – A Lei Complementar 67/2013 cria o 

Conselho Municipal do Meio Ambiente, e Desenvolvimento Sustentável - 

COMMADES - enquanto o Decreto 1883/2014 nomeia seus membros;  com 

finalidade consultiva, deliberativa e de assessoramento ao Poder Executivo no 

que se refere às questões ambientais e dá outras providências. O COMMADES 

se reúne uma vez ao mês na sede da Fundação Camboriuense de Gestão e 

Desenvolvimento Sustentável - FUCAM - para debater e tentar encontrar 

soluções sustentáveis e menos agressivas às condições do Meio Ambiente.  

O IFC – Camboriú é representado pelos professores Marcos Alexandre Heinig e 

Letícia Rabelo.  Endereço eletrônico: <http://www.fucam.sc.gov.br/>. 

COMMADES, 2015. 

 

2.2. Convênio Celebrado: 

 

- Reciclavale. Cooperativa de Reciclagem do Vale do Itajaí.  A Reciclavale 

é uma cooperativa surgida em 2009 de um sonho de Marli Martins, sua atual 

CEO. Com o apoio de cidadãos que no ato de reciclar enxerguem uma melhoria 

na qualidade de vida, buscou satisfazer suas aspirações ambientais – e até 

mesmo econômicas – no ramo de reciclagem. Endereço 

eletrônico:<http://reciclavaleitajai.webnode.com>. RECICLAVALE, 2015. 

  

Termo de compromisso que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Catarinense – RECICLAVALE – Cooperativa de Reciclagem 

do Vale do Itajaí. Processo N° 2334800138/2014-22 
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- Termo Aditivo ao Compromisso de Cooperação Técnica, Nº 115/2014 entre o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense e a 

RECICLAVALE – Cooperativa de Reciclagem do Vale do Itajaí. 

 

2.3 Atividades de cunho ambiental desenvolvidas no ano de 2015. 

 

2.3.1. Atividades desenvolvidas no mês de fevereiro: 

 

- Canecas. No mês de fevereiro cerca de 650 canecas foram distribuídas aos 

alunos dos primeiros anos e aos novos servidores. MASSOCHIN, 2015. 

 

- Agendas. Todos os alunos e servidores receberam agendas, 

aproximadamente 1800 agendas foram distribuídas.   

 

- Memorando 01/2015/NGA CAM. Semanas acadêmicas. Aos 

coordenadores dos cursos do IFC – Camboriú. Assunto: solicitação da inclusão 

da temática ambiental na semana acadêmica. Anexo I.  

O NGA acompanhou as semanas acadêmicas, e conferiu o envolvimento dos 

cursos para atender a essa demanda, incluindo e/ou ampliando as palestras, 

oficinas e apresentação de projetos sobre o tema. 

 

2.3.2. Atividades desenvolvidas no mês de março: 

 

Curso Técnico em Defesa Civil – Coordenador: Marcos Alexandre 

Heinig 

- Curso de Capacitação Inicial em Suporte Básico nas Situações de 

Urgências e Emergências – FIC SUE 2015. Vulgo chamado de Curso de 

Formação de Socorristas em Atendimento Pré – Hospitalar Básico. Realizado 
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em parceria com o Corpo de Bombeiros de Indaial no município de Indaial. 

Conteúdo abordado: Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano; O Serviço de 

Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; Controle da Cena da Emergência; 

Biomecânica do Trauma; Emergências com Produtos Perigosos; Comunicação 

na Emergência; Abordagem Geral do Paciente; Remoção do Paciente; 

Reanimação Cardiopulmonar; Manejo de Vias Aéreas; Trauma e Imobilização; 

Hemorragias e Choque; Ferimentos em Tecidos Moles; Biossegurança; 

Emergências Clínicas; Emergências Ambientais; Pacientes Especiais; 

Afogamentos e Acidentes de Mergulho; Parto Emergencial; Intoxicação 

Exógena; Queimaduras; Emergências Pediátricas; Salvamento; Controle de 

Incêndios; Prática Supervisionada e Avaliação. Público alvo: Bombeiros e 

Voluntários em Segurança. Total de participantes: 30. Carga horária total de 

270 (duzentas e setenta) horas. HEINIG, 2015a. 

 

2.3.3. Atividades desenvolvidas no mês de abril: 

 

- Portaria n° 123/GDG/IFC-CAM/2015 de 14 de abril de 2015. 

Diagnóstico e Caracterização do Campus. Designa os servidores Prof. 

Marcos Alexandre Heinig, Prof. Antônio José Pereira, Prof. Adriano Martendal, 

Prof. José Daniel Cazale, Eng. Civil Alexandre Fernandes Coimbra e a Téc. de 

Laboratório Michela Cancillier, para sobre a presidência do primeiro, 

constituírem a Comissão responsável para realizar o diagnóstico e 

caracterização do Campus, apresentar um conjunto de propostas e regras 

orientadoras, com o objetivo de facilitar as tomadas de decisões quanto ao uso 

futuro das áreas do IFC – Camboriú. Anexo II. 

 

- Participação do evento Reciclação com exposição de trabalhos, de cunho 

ambiental, desenvolvidos no Campus Camboriú. Reciclação é composto de feira 

técnica e Simpósio Nacional de Reciclagem e Meio Ambiente Industrial, que tem 

como objetivo científico reunir especialistas para discutir e difundir ciência e 
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tecnologia em prol da logística reversa e da sustentabilidade ambiental nos 

vários setores abrangentes. Blumenau/SC. Anexo III.  

A participação deu-se pela exposição dos seguintes trabalhos na modalidade 

banner: 

- Gerenciamento dos resíduos sólidos gerado no IFC campus Camboriú- Autores: 

Vitória Nathália do Nascimento; Mayara de Oliveira. Orientadora: Letícia Rabelo. 

- Representações sociais de lixo: uma proposta de educação. Autores: Maria 

Amélia Pellizzetti. 

- Memória dos idosos como instrumento de avaliação dos impactos da 

urbanização sobre a mata ciliar do rio Camboriú – SC e seu reflorestamento. 

Autores: Luana Magnani; Gabriel Igor Nicoletti. Orientadora: Letícia Rabelo. 

- Análise qualitativa da água da bacia hidrográfica do rio Camboriú – SC, em 

andamento. Autores: Igor Noldin Duarte; Julia Alicia Veit; Victória Paoletti. 

Orientadora: Letícia Rabelo. 

2.3.4. Atividades desenvolvidas no mês de maio: 

 

- Descontaminação, descaracterização e reciclagem de lâmpadas 

fluorescentes, incandescentes e de emergência. Em atendimento à 

solicitação de contratação de serviço para descarte ambientalmente adequado 

de lâmpadas do IFC, contratou-se empresa conforme empenho 800209. O 

encaminhamento das lâmpadas será feito em lotes, até três lotes. Anexo IV 

empenho 800209.  

O NGA solicitou ao Departamento de Administração e Planejamento o uso do 

instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 

de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro 

de 2010, destacando a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos e a logística reversa. 

 

Curso Técnico em Defesa Civil – Coordenador: Marcos Alexandre 

Heinig 
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- Curso de Operação e Manutenção de Equipamentos com Motores 

Dois Tempos. 

Conteúdo abordado: Segurança no Trabalho com Equipamentos com Motores 

Dois Tempos – 02 horas no dia 28 de maio; Manutenção dos Equipamentos com 

Motores Sois Tempos – 02 horas no dia 10 de junho; Operacionalização de 

Roçadoras e Motosserras – 02 horas no dia 25 de junho. Público alvo: 

Servidores efetivos e terceirizados do IFC - Camboriú. Total de participantes: 

15. Carga horária total: 06 horas. HEINIG, 2015b. 

 

 

Curso Técnico em Hospedagem – Ivanna Sckenkel Fornari Grechi 

- Projeto de Conscientização Ambiental. Orientado pela professora de 

Filosofia Letícia Lenzi e desenvolvido pela aluna Ariadne Pacheco do Curso 

Técnico em Controle Ambiental, turma CA13. O público alvo foram alunos do 

Curso Técnico em Hospedagem, turma TH15. O projeto realizou palestra e 

saída de campo: 

           - Palestra expositiva e dialogada, que teve como objetivo explanar os 

danos e os prejuízos ambientais do descarte do lixo e a importância ambiental. 

          - Saída de campo. Visita ao Aterro Sanitário em Itajaí. Supervisionada 

pela professora Larissa Regis Fernandes. 

 

2.3.5. Atividades desenvolvidas no mês de junho: 

 

- Certificado de Descarte de Lâmpadas. A empresa Ambyservice, 

contratada para prestação de serviços conforme empenho 800209, certifica o 

IFC – Camboriú pelo descarte final de descontaminação de 1200 lâmpadas. 

Descontaminação, descaracterização e reciclagem de lâmpadas fluorescentes, 

incandescentes e de emergência. Total de lâmpadas =1200 unidades. Frete por 
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conta da contratada. O empenho para o serviço será em lotes, provavelmente 

em até 3 lotes de 400 lâmpadas. 

 

2.3.6. Atividades desenvolvidas no mês de julho: 

 

- Mural para divulgação e informação sobre o Meio Ambiente. 

Atendendo a solicitação do NGA – CAM, foi disponibilizado no Bloco F mural para 

informativos e exposição de atividades sobre o Meio Ambiente. 

 

Curso Técnico em Defesa Civil – Coordenador: Marcos Alexandre 

Heinig 

- Oficinas de Primeiros Socorros. Conteúdo Abordado: Abordagem Primária 

da Vítima: ABCDE da Vida – 04 horas no dia 09 de julho; Hemorragias, Choque 

e Trauma – 04 horas no dia 10 de julho; Reanimação Cardiopulmonar I – 04 

horas no dia 11 de julho; Emergências Clínicas – 04 horas no dia 13 de julho; 

Reanimação Cardiopulmonar II – 04 horas no dia 14 de julho. Público alvo: 

alunos do IFC-CAM. Total de participantes: 122. Carga horária total: 20 (vinte) 

horas. HEINIG, 2015c. 

 

2.3.7.Atividades desenvolvidas no mês de agosto: 

 

- Atividade com reutilização de papel acetato transparente. 

Professora responsável: Andréia Bazzo 

Turmas: Terceiros anos do Ensino Médio Integrado em Agropecuária, Controle 

Ambiental, Informática e Hospedagem. 

Conteúdo: Vanguardas Artísticas. 

Objetivo: Experimentar novos materiais como suporte da produção artística.  

Metodologia: Dentro das novas possibilidades de materiais trabalhados na arte 

contemporânea encontramos a preocupação com as questões ambientais. Após 
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apresentação e discussão sobre o Movimento das Vanguardas Artísticas 

(surrealismo, dadaísmo, expressionismo, futurismo e cubismo) foi apresentada 

a proposta de produção inspirada em uma das estéticas com a utilização de 

acetato transparente, material que seria descartado, pois, havia sido comprado 

em grande quantidade em um período onde eram usados nas transparências 

utilizadas nas aulas.  

Desta maneira uniram-se as possibilidades das novas materialidades na arte e a 

preocupação com o reuso de materiais para evitar compra e desperdício de 

material. BAZZO, 2015. Foto anexo V. 

 

Curso Técnico em Defesa Civil – Coordenador: Marcos Alexandre 

Heinig 

- Curso de Formação de Bombeiros Profissionais Civis – FIC BPC 2015. 

Realizado em parceria com o Corpo de Bombeiros de Indaial. Conteúdo 

abordado: Atividades Administrativas e Operacionais; Primeiros Socorros; 

Salvamento Terrestre; Equipamentos de Combate a Incêndios; Produtos 

Perigosos; Técnica e Tática de Combate a Incêndios; Análise de Riscos; 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Equipamento de Proteção 

Respiratória (EPR) e Avaliação. Total de participantes: 25. Carga horária total 

de 210 (duzentas e dez) horas. HEINIG, 2015d. 

 - Treinamento de Brigadas de Incêndios Voluntárias Empresariais. 

Conteúdo abordado: Teoria do Fogo; Classes de Incêndios; Agentes Extintores; 

Técnica e Tática de Combate a Incêndio; Treinamento Prático. Público alvo: 

empresas da região. Total de participantes: 80. Carga horária de 08 (oito) 

horas. HEINIG, 2015e. 

 

 

2.3.8. Atividades desenvolvidas no mês de setembro: 
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– VI Feira de Iniciação Científica e Extensão (VI FICE). A Feira de Iniciação 

Científica e Extensão – FICE, desenvolvida no Instituto Federal Catarinense (IFC) 

– Campus Camboriú, visa consolidar o espaço de pesquisa científica 

multidisciplinar no ensino médio e técnico da Instituição, estimulando a 

formação de futuros pesquisadores, compartilhando experiências e divulgando 

trabalhos de pesquisa e extensão realizados neste campus. A FICE faz parte das 

atividades curriculares previstas do IFC – Campus Camboriú. 

 

Os principais objetivos da FICE: 

 -Incentivar a pesquisa, a extensão, a inovação tecnológica e o desenvolvimento 

de projetos científicos multidisciplinares; 

- Motivar a comunidade escolar para a pesquisa científica e para a busca de 

soluções para os problemas da realidade, na qual o educando está inserido; 

Consolidar os grupos de pesquisa na Instituição; 

Motivar o interesse pela investigação científica em todas as áreas da natureza 

técnica e humanística, objetivando o desenvolvimento de novos conhecimentos 

e tecnologias; 

Proporcionar ao corpo discente, docente e técnico a oportunidade de 

aperfeiçoar atividades de orientação e de pesquisa; 

Oportunizar o contato da comunidade regional com o meio científico, 

tecnológico e cultural.  

A VI FICE ocorreu entre os dias 2 e 3 de setembro de 2015. Foram apresentados 

projetos de pesquisa e extensão nas modalidades: comunicação oral, categoria 

pôster – estande e painel - totalizando 97 projetos. Dentre os trabalhos 

apresentados, aproximadamente 30% estão relacionados às questões 

ambientais. 

 

 

Curso Técnico em Defesa Civil - Coordenador: Marcos Alexandre Heinig 

- Participação nos Simulados em Tecnologia e Controle de Sinistros em 
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Indaial com alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Carga horário 

de 08 (oito) horas. HEINIG, 2015f. 

 - Curso de Formação Continuada de Combate de Incêndios. Realizada 

no Corpo de Bombeiros em Indaial. Conteúdo abordado: Fenomenologia da 

Combustão; Equipamentos de Proteção Individual; Equipamentos de Proteção 

Respiratória; Equipamentos de Combate a Incêndio; Técnica e Tática de 

Combate a Incêndio; Autossalvamento; Ventilação de Ambientes; Situações 

Adversas em Incêndios; Sistema de Comando e Operações e Avaliação. Público 

alvo: Bombeiros do Corpo de Bombeiros de Indaial. Total de participantes: 25. 

Carga horária total de 70 (setenta) horas. HEINIG, 2015g. 

 

-  I EGTEA: Encontro de Integração dos Grupos de Trabalho de EA de 

SC: Encontro Blumenauense de EA. De 30/09 a 02/10/2015 – 

UNIASSELVI/FAMEBLU. Blumenau/SC; Membros do NGA participaram do 

encontro, divulgando o IFC e alguns projetos realizados no Campus. Alunos do 

Curso Técnico em Controle Ambiental confeccionaram bloquinhos de anotação 

para o evento. GODOI, 2015. Banner e Programação anexos VI E VII. 

2.3.9. Atividades desenvolvidas no mês de outubro: 

 

 - II EBEA- O Encontro Blumenauense de Educação Ambiental - é uma 

realização da Prefeitura de Blumenau, por meio da Fundação Municipal do Meio 

Ambiente (Faema), Secretaria de Educação (Semed) e o Grupo de Trabalho de 

Educação Ambiental Local (GTEA Local). Membros do NGA participaram do 

encontro, divulgando o IFC e expondo projetos desenvolvidos no Campus. A 

participação deu-se pela exposição dos de alguns trabalhos desenvolvidos no 

IFC – Camboriú na modalidade banner e reutilização de material: 

- Reutilização de papel acetato transparente. Desenvolvido pela professora 

Andréia Bazzo com as turmas dos terceiros anos do Ensino Médio Integrado em 

Agropecuária, Controle Ambiental, Informática e Hospedagem. O conteúdo 

trabalhado foi Vanguardas Artísticas.  
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- Confecção de bloquinhos de anotação para o I EGTEA II EBEA. A 

disciplina de Laboratório de Práticas Profissionais Orientadas- LPPO, oferecida 

no 2° ano do curso de Técnico em Controle Ambiental, ministrada pela 

professora Letícia Rabelo, desenvolve a atividade de reaproveitamento de papel 

branco descartado no IFC – CAM, confeccionando bloquinhos para anotações e 

são distribuídos para a comunidade do campus. Para o I EGTEA e II EBEA foram 

confeccionados 200 bloquinhos de anotação.1 

 

- 6º Encontro de Tecnologia e Informação (e-TIC). O evento é de caráter 

acadêmico e tem como objetivo principal proporcionar o intercâmbio de 

experiências e inovações na área entre pesquisadores, educadores e alunos dos 

cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação, Tecnologia em Sistemas 

para Internet e Técnico em Informática. Neste ano, a programação teve 15 

oficinas, 5 palestras e uma Feira de Ciências e-Lixo, promovida pelo curso de 

Técnico em Informática, com a exposição de projetos desenvolvidos a partir do 

reaproveitamento do lixo tecnológico.    

Curso Técnico em Informática – Coordenadora: Ana Elisa Schmidt 

Projeto Feira de Ciências e-Lixo: criatividade e tecnologia. Promovida 

pelo curso, com a orientação da Prof. Mozara Dias Koehler, as alunas Talita 

Vitória Valente Braun, Laryssa Rayane Zortea organizaram a feira que tem 

como objetivo promover o desenvolvimento da criatividade e da capacidade 

inventiva e investigativa dos estudantes para realizar o reaproveitamento do 

lixo tecnológico. 

As propostas apresentadas são divididas em duas modalidades: 1) 

Inovação/invenção; 2) Faça você mesmo. Na primeira, os projetos devem 

contemplar o desenvolvimento ou a criação de um novo produto, já na segunda 

                                           
1
 A confecção dos bloquinhos de anotação é uma das atividades desenvolvidas na disciplina de Laboratório de 

Prática Profissionais Orientadas – LPPO - no setor de Gestão Ambiental, ministrado pela professora Letícia 

Rabelo, do curso Técnico em Controle Ambiental.  
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modalidade, os trabalhos são baseados em tutoriais encontrados na internet 

sobre experiências que visam testar uma hipótese, evidenciar fenômenos, 

provar leis ou teorias científicas e demonstração tecnológica. 

Os trabalhos apresentados foram os seguintes: 

MODALIDADE INOVAÇÃO/INVENÇÃO 

Categoria Projeto Descrição Participantes 

ENSINO 

APRENDIZADO 

Não houve 

inscritos 

  

 

TECNOLOGIA 

 

Caça Niquel Uma máquina feita 

com peças obsoletas 

dentro da carcaça de 

uma antiga máquina 

caça níquel que 

contem jogos para 

entretenimento; 

Bruno Butzke de 

Souza IA13 e Pyerre 

Santos IA13; 

Professor  orientador- 

José Luiz Ungericht 

Júnior; 

Batalha de 

Carrinhos 

Carrinhos com 

controle a fio feitos 

com lixo eletrônico; 

 

Eriane Petry IA15 e 

 Emerson Uriel IA13; 

Professor orientador- 

José Luiz Ungericht 

Júnior; 

 

Resfriador 

de Copos 

Um refriador de copos 

feito com uma garrafa 

pet e uma fan de 

computador acoplada 

na parte superior da 

garrafa 

Vitor Eduardo IA15 e 

Felipe Dezan IA15; 

Professor orientador- 

José Luiz Ungericht 

Júnior 
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MODALIDADE FAÇA VOCÊ MESMO 

 

 

 

 

ENSINO 

APRENDIZADO 

Bobina de 

Tesla 

Um transformador 

ressonante capaz de 

gerar ondas de baixa 

tensão e acender uma 

lâmpada comum 

Gustavo Buchweitz 

IA15 e Andreus 

Vinicius IA13; 

Professor orientador- 

José Luiz Ungericht 

Júnior; 

Microscópio 

de lente de 

leitor de CD 

Microscópio de lente 

de leitor de CD 

Anexada ao celular da 

pessoa, e em um 

suporte alto, usamos a 

lente do leitor de CD, 

de um computador 

estragado, para 

fazermos um 

microscópio.  

Isisleine Dias Koehler 

IA13, Victor Trindade 

de Carvalho IA13, 

Yuri Farias CA13 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Projetor de 

Hologramas 

Um aparato que 

projeta hologramas de 

pessoas ou videos ; 

 

Bruno Butzke de 

Souza IA13 e Teo 

Gallarza IA13 

Professor orientador- 

José Luiz Ungericht 

Júnior 

Nervo Teste Uma plataforma de 

madeira com um 

arame sinuoso preso 

por duas pontas e 

uma argola. O objetivo 

Vitor Eduardo Silva 

IA15 e Felipe Dezan 

IA15. 

Professor orientador- 

José Luiz Ungericht 
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é passar a argola pelo 

arame sem que eles 

se toquem, ao tocar 

um aparato vibra 

Júnior 

Esmeril com 

HD 

Pequeno esmeril feito 

com um HD que serve 

para afiar facas, 

canivetes, estiletes 

entre outros artefatos 

cortantes de pequeno 

porte. 

Nicolas Lima de 

Oliveira IA14 

Aspirador E-

lixo 

O projeto consiste em 

fazer um aspirador 

simples usando lixo 

eletrônico, usamos um 

tutorial da internet e o 

adequamos aos 

materiais que 

tinhamos. O aspirador 

é pequeno podendo 

assim ser usado para 

aspirar pequenas 

superfícies como 

teclados ou mesas 

Isisleine Dias Koehler 

IA13, Victor Trindade 

de Carvalho IA13, 

Yuri Farias CA13 

 

 

           

- II Jornada Acadêmica da Matemática. Em atendimento à solicitação do 

NGA às coordenações dos cursos técnicos e superiores, memorando 01/2015 – 

NGA/CAM – Inclusão da temática ambiental nas semanas acadêmicas, o curso 

superior de Licenciatura em Matemática, coordenado pela professora Melissa 
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Meier, disponibilizou espaço para divulgar e dialogar com os participantes sobre 

o NGA e suas atribuições. 

 

- Compostagem. O professor Leonardo Hoinaski e o técnico Joeci Ricardo 

Godoi iniciaram o projeto piloto de compostagem no galpão de reciclagem. 

 

2.3.10. Atividades desenvolvidas no mês de novembro: 

 

- Cicloturismo de Santa Catarina, economia e sociedade são temas de 

Seminário Catarinense. O evento, coordenado pela professora Roberta 

Raquel, reuniu especialistas em turismo, operadores, técnicos e gestores 

públicos, estudantes, educadores e a sociedade civil para conhecer os desafios 

do setor e também para contribuir com a elaboração de propostas conjuntas 

para o desenvolvimento. O seminário faz parte do Pró-ciclo – Programa de Apoio 

ao Desenvolvimento Ciclístico do Vale do Rio Camboriú, um programa de 

extensão do Instituto Federal Catarinense (IFC) – Camboriú em parceria com a 

ACBC – Associação de Ciclismo de Balneário Camboriú e Camboriú. 

 

Curso Técnico em Controle Ambiental – Coordenador Adriano 

Martendal 

- Estação de Tratamento de Esgoto – Joinville. Visita técnica orientada 

pelo Professor Leonardo Hoinaski à a Companhia Águas de Joinville, com a 

turma de Controle Ambiental – CA 13 

- Laboratório de GSAD – Grupo de Estudos em Saneamento 

Descentralizado e ao Labtox  - Laboratório de Toxicologia Ambiental. 

Visita técnica orientada pelo Professor Leonardo Hoinaski à UFSC no 

experimento do laboratório GSAD, com a turma de Controle Ambiental – CA 13. 

- Estação de Tratamento de Esgoto de Balneário Camboriú. Visita 

técnica orientada pelo Professor Leonardo Hoinaski com a turma de Controle 

Ambiental – CA 13. 
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Curso Técnico em Segurança do Trabalho – Coordenadora Flávia de 

Souza Fernandes 

- Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho discute 

“Saúde e segurança no trabalho do servidor” - Nos dias 23 a 27 de 

novembro, o Instituto Federal Catarinense (IFC) – Camboriú discute a “Saúde e 

segurança no trabalho do servidor público do campus”, na Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). A ideia central do evento é 

debater e implementar Políticas Públicas de saúde e qualidade de vida no 

ambiental laboral. 

Para abertura da SIPAT, no dia 23/11, às 19h, o auditório central recebe a 

psicóloga, especialista em saúde da mente e em gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS), Thalita Berlinck, para falar sobre “Saúde mental”. A partir das 

20h30, os alunos do curso Técnico em Segurança do Trabalho ministram ao 

público uma palestra motivacional. 

No segundo dia, o evento promove a discussão sobre ergonomia no trabalho às 

14h, no auditório, e, mais tarde, a equipe de saúde e segurança do trabalho da 

reitoria realiza uma visita aos setores do campus para verificar questões 

práticas da qualidade de vida laboral. Este ano, a SIPAT está com uma 

programação repleta de oficinas de várias temáticas, entre elas: saúde bucal, 

qualidade da água, atividades relaxantes e de beleza, nutrição preventiva, 

assédio moral, doenças sexualmente transmissíveis e muito mais. 

Todos os servidores do campus e terceirizados estão convidados a participar da 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. 

Confira a programação completa: 

Segunda-feira 23/11/15 

Horário:19h 

Local: Auditório 

Palestra de Abertura: Saúde Mental 

Psicóloga Thalita Berlinck, especialista em saúde mental e gestão do SUS 
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Horário: 20h30 

Local: Auditório 

Palestra Motivacional 

Alunos do curso Técnico Segurança do Trabalho (TST 14/I) 

Terça-feira 24/11/15 

Horário:14h 

Local: Auditório 

Palestra sobre Saúde do Servidor Público Federal x Ergonomia 

Equipe Saúde e Segurança do Trabalho da Reitoria 

Horário:15h 

Visitas aos setores do Campus pela equipe de Saúde e Segurança do Trabalho 

Horário: 16h 

Local: Auditório 

Palestra sobre como manter a saúde mental no ambiente laboral 

Enfermeira Jaqueline Correia 

Horário: 19h 

Local: Auditório 

Apresentação de Banner: Calendário vacinal ocupacional 

Turmas TST 14/II 

Horário: 19h 

Local: Auditório 

Oficina 1: Saúde do Homem. 

Dr. Pedro Alves Cabral Filho 

Horário: 19h 

Local: Sala do PROEJA 

Oficina 2: Qualidade da água do Campus. 

Alunos do PROEJA 

Horário:19h 

Local: sala F001 

Oficina 3: Atividades relaxantes e de beleza. 

Alunas do curso técnico Segurança do Trabalho (TST14/I) 

Horário: 19h30 às 21h 
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Local: sala F004 

Oficina 4: Atividades direcionada para os filhos dos servidores do campus com 

faixa etária de 8 a 12 anos 

Aluna do curso técnico Segurança do Trabalho (TST14/I) 

Horário: 20h 

Local: Auditório 

Oficina 5: Importância da atividade Laboral no ambiente de trabalho 

Alunos do curso Técnico Segurança do Trabalho (TST14/I) 

Quarta – feira 25/11/15 

Horário: 9h30 

Treinamento em NR 20 e GLP 

Inscrições com Professor Marcos 

Horário: 14h 

Nutrição preventiva 

Médica nutróloga Dra. Isabela David 

Horário: 16h 

Local: Auditório 

Palestra sobre saúde bucal do adulto. Danos, prevenção e promoção da saúde 

bucal 

Dra. Maria Goretti Aléssio 

Horário: 20h 

Local: Auditório 

Assédio Moral no serviço público e Política de Assistência a Saúde do Servidor 

(PASS) 

Psicóloga Elisa Fereira – apresentadora do Web TV e assessora de saúde do 

trabalhador no Sindprev/SC 

Horário: 19h às 21h 

Local: Auditório 

Exposição e apresentação de artigos estudados em sala direcionados a saúde o 

professor. 

Alunos do curso Técnico Segurança do Trabalho (Turma TST15/I) 

Quinta-feira 26/11/15 
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Horário: 14h 

Local: Auditório 

Desafio da Saúde e Segurança do Trabalho no Âmbito do Instituto Federal 

Catarinense 

Equipe Saúde e Segurança do Trabalho da Reitoria 

Horário: 15h 

Local: Auditório 

Divulgação do projeto Bem-estar vocal dos docentes 

Professora Larissa Maas e Igor Moraes Chaves 

Horário: 16h 

Local: Auditório 

Palestra sobre doenças crônicas 

Enfermeira Jaqueline Pereira 

Horário: 19h 

Local: Auditório 

Doenças Sexualmente Transmissível – DSTs 

Alunos do curso Técnico Segurança do Trabalho (Turma TST14/I) 

Horário: 20h 

Local: Auditório 

Novembro Azul 

Dr. Marco Antonio Ribeiro – médico urologista 

Horário: 21h 

Local: Auditório 

Outubro Rosa 

Enfermeira Franscieli Lazzaretti Hamerski 

Horário: 19h às 22h 

Local: Ginásio 

Futebol 

Inscrição com os alunos da turma TST 14/I e Professor Alexandre Vanzuita 

Sexta-feira 27/11/15 

Horário: 19h 

Local: Auditório 
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Encerramento das atividades 

Alunos do curso Técnico Segurança do Trabalho (Turma TST14/I e PROEJA) 

Horário: 20h 

Local: Refeitório 

Bingo interativo com premiações. 

Alunos do curso Técnico Segurança do Trabalho e PROEJA 

 

 

Curso técnico em Defesa Civil - Coordenador do curso: Marcos 

Alexandre Heinig 

- Palestra sobre interface da Defesa Civil e Segurança no IFC – Campus 

Fraiburgo. Carga horária de 02 (duas) horas de duração. HEINIG, 2015h. 

- Palestra no Comitê Técnico da Associação dos Bombeiros Voluntários 

do Estado de Santa Catarina – ABVESC, referente a organização didática e 

projetos pedagógicos de cursos de formação inicial e continuada de jovens e 

adultos. HEINIG, 2015i. 

- Organização da Oficina sobre Segurança com Gás Liquefeito de 

Petróleo – GLP. Carga horária de 01 (uma) hora de duração. HEINIG, 2015j. 

 

2.3.11. Atividades desenvolvidas no mês de dezembro: 

 

- Mutirão Limpando o IFC. A iniciativa tem como objetivo principal 

estabelecer a conscientização e educação ambiental em toda a comunidade 

acadêmica. Na ação, promovida pelo Núcleo de Gestão Ambiental (NGA) em 

parceria com o curso Técnico em Controle Ambiental, participaram 70 pessoas, 

entre servidores, terceirizados e alunos das turmas de Controle Ambiental (13, 

14 e 15) e Hospedagem (TH 13). O mutirão recolheu – aproximadamente – 20 

sacos de resíduos, o que totalizou 300 (trezentos) quilos coletados em vários 

pontos do Campus. Fotos, anexo IX. 
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- IFC Camboriú contrata gêneros alimentícios da agricultura familiar. A 

partir de 2016, o refeitório do Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus 

Camboriú passa a oferecer hortifrutigranjeiros e filé de tilápia provenientes da 

agricultura familiar. A contratação foi realizada em Chamada Pública, realizada 

no final de novembro. “O valor total da compra foi de R$141.082,51, sendo 

R$75.182,51 de grupos informais e R$65.900,00 de grupo formal (Cooperativa) 

da agricultura familiar”, ressaltou o Diretor de Administração e Planejamento 

(DAP), Marcel Amaral Daoud. 

De acordo com Daoud, a obtenção de gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou organizações proporciona uma 

melhoria na qualidade da alimentação nas Instituições Educacionais. “Além 

disso, oportuniza a geração de renda em benefício às famílias, estimula a 

permanência do agricultor no campo e valoriza a produção sustentável 

local/regional”, destacou Marcel. 

Sobre a aquisição 

A aquisição de gêneros alimentícios por Chamada Pública com a contratação 

direta de Cooperativas e/ou Associações está de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE). O 

total de recursos financeiros repassados pelo Fundo, no âmbito do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), deve ser utilizado – no mínimo de 30% 

– na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural ou organizações. 

Segundo o Diretor de Administração e Planejamento, entre os princípios da 

aquisição estão: o emprego de uma alimentação saudável e adequada, com o 

uso de alimentos variados, seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os 

hábitos alimentares locais, além do apoio ao desenvolvimento sustentável 

produzido localmente e, de preferência, da agricultura familiar. 

“Agradecemos também o apoio do professor Luis Ivan Souto e do Odirlei 

Anshau, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina (EPAGRI), que fomentaram o diálogo com os agricultores familiares da 

região”, finalizou Marcel. 
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Confira o resultado da Chamada Pública: 

Grupos informais de agricultores familiares: 

Nome: Fabio Luiz Felício 

Valor total: R$19.860,01 

Nome: José Agostinho Felicio 

Valor: R$17.195,00 

Nome: Marlene Lucia Boratti Felício 

Valor: R$19.766,92 

Nome: Sebastião Felício 

Valor: R$18.360,58 

Valor total do grupo informal: R$75.182,51 

Grupo formal de agricultores familiares: 

Nome: Cooperativa Mista Agrícola de Psicultores – COOMAPEIXE 

Valor total: R$65.900,00 

 

- Oficina sobre gerenciamento dos resíduos sólidos de serviços de 

saúde
2
. No dia 07/12, das 13h30 às 17h e das 19h às 22h, o Instituto Federal 

Catarinense (IFC) – Campus Camboriú realiza a oficina: “Capacitação da 

comunidade de Camboriú e comunidade interna do Campus sobre o 

gerenciamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde”, a ser realizada no 

auditório do Campus. A oficina será ministrada pelos palestrantes:  

Prof. Dr. Fábio Luiz Quandt , palestra: Saúde ambiental e o discurso crítico. 

Prof. Ma. Letícia Rabelo, palestra: Impactos ambientais da disposição 

inadequada de resíduos sólidos dos serviços de saúde. 

Prof. Flávia de Souza Fernandes, palestra: Resíduos sólidos de serviços de 

saúde. 

Prof. Ma. Larissa Maas, palestra: Segurança e saúde no trabalho em serviços da 

saúde. 

O evento é resultado do projeto de extensão “Gerenciamento dos resíduos 

sólidos de serviços de saúde”. Total de participantes: 94. 

 

CONVITE 
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Convidamos para participarem da Oficina do Projeto de Extensão “Capacitação 

da comunidade da cidade de Camboriú e comunidade interna do IFC 

Campus Camboriú sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos de 

serviços de saúde”. A oficina tem o objetivo de capacitar e sensibilizar os 

profissionais e demais interessados sobre os resíduos de serviços de saúde. 

Palestrantes: Prof. Dr. Fábio Luiz Quandt 

Prof. Ma. Larissa Maas 

Prof. Flávia de Souza Fernandes 

Prof. Ma. Letícia Rabelo 

Onde: IFC – Campus Camboriú 

Quando: - 07/12 – 13h30 às 17h OU 

- 07/12 – 19h às 22h 

Faça sua inscrição, acesse: 

http://goo.gl/forms/JOnbwYvXUn 

OU 

http://www.camboriu.ifc.edu.br 

Inscrições até 06/12. 

 

Curso Técnico em Controle Ambiental – Coordenador: Adriano 

Martendal 

- Apresentação dos Projetos Ambientais.2 O Curso Técnico em Controle 

Ambiental tem entre suas disciplinas técnicas, a disciplina de Projetos 

Ambientais – PA - onde os alunos desenvolvem durante o ano um projeto 

baseado em um dos temas: gestão ambiental, gestão de recursos hídricos, 

análises químicas, gestão de resíduos sólidos, restauração e recuperação 

ambiental, microbiologia e outros temas pertinentes ao curso conforme as 

possibilidades do Campus.  

                                           
2
 Os professores orientadores dos Projetos Ambientais preencheram o formulário criado e disponibilizado pelo 

NGA no Google formas.  

http://goo.gl/forms/JOnbwYvXUn
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Os Projetos Ambientais apresentados foram: 

Título do Projeto QUANTIFICAÇÃO DE CLORETO NAS ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - 

CAMPUS CAMBORIÚ 

Orientador e/ou 

Coorientador 

  

Ana Cristina Franzoi Teixeira, Adriano Martendal 

Alunos Vitor Costa; Yuri Farias Lima; 

Resumo do 

Projeto 

Segundo a Resolução CONAMA número 396/2008, 

recomenda-se que, nos corpos hídricos subterrâneos, a 

quantidade máxima de cloreto seja de 250 mg/L. O 

objetivo deste projeto foi determinar, utilizando o 

método de Mohr, a quantidade deste íon nas amostras 

de águas subterrâneas coletadas em quatro pontos do 

IFC - Campus Camboriú. Outro procedimento usado no 

decorrer deste trabalho foi o de amostragem, que 

analisa uma parte da amostra que representa o todo, 

visando a importância da qualidade metodológica a ser 

empregada que pode ser refletida em dados 

quantitativos. Os dados volumétricos, em triplicata, 

foram submetidos a um tratamento estatístico no qual 

pode ser calculado o desvio padrão e a média dos 

volumes utilizados nas análises. Esses dados permitiram 

o cálculo do coeficiente de variação (CV), que 

apresentaram valores menores que 10%, indicando a 

qualidade desta pesquisa. Os valores encontrados 

variaram entre 18,59 mg de Cl
-
/L e 30,80 mg de Cl

-
/L e 
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estão em conformidade com a legislação citada. 

 

Título do Projeto ANÁLISE DE ALCALINIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS 

CAMBORIÚ. 

 

Orientador e/ou 

Coorientador 

Ana Cristina Franzoi Teixeira, Adriano Martendal  

Alunos Naiane Ramilio  

Resumo do 

Projeto 

O movimento relativamente lento da água infiltrando-se 

no solo propicia-lhe longo contato com os minerais da 

crosta terrestre e nela vão se dissolvendo em maior ou 

menor proporção. Se uma ou mais das substâncias 

dissolvidas estiverem presentes em quantidade superior 

ao limite estabelecido, a água deve ser tratada, de modo 

a permitir o seu uso para o fim pretendido, seja para 

consumo humano ou industrial. O objetivo deste 

trabalho foi determinar a alcalinidade presente nas 

águas subterrâneas do IFC-Camboriú e compará-las com 

dados obtidos no ano de 2013 e com a Portaria 

518/2004 do Ministério da Saúde. O parâmetro analisado 

no decorrer do trabalho é exigido pela referida Portaria e 

distingue-se em três classes, sendo expressa em mg de 

CaCO3/L. O método empregado para a realização deste 
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procedimento foi a titulação volumétrica ácido-base. As 

análises foram feitas em triplicata, no decorrer de três 

semanas, e os valores obtidos variaram entre 15,60 e 

95,30 mg de CaCO3/L. Os valores encontrados no ano de 

2013, foram analisados no decorrer de duas semanas e 

variaram entre 19,08 e 125,94 mg de CaCO3/L. Ambos 

os valores de alcalinidade estão em concordância com o 

expresso pela Portaria. 

 

Título do Projeto ANÁLISE DO POTENCIAL HIDROGENIONICO DAS ÁGUAS 

SUBTERRANEAS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - 

CAMPUS CAMBORIÚ 

 

Orientador e/ou 

Coorientador 

Ana Cristina Franzoi Teixeira, Adriano Martendal  

Alunos Deyvid Santos; Renata Gomes  

Resumo do 

Projeto 

De acordo com a Portaria MS Nº2914/11, Art. 39, §1º, 

recomenda-se que nos sistemas de distribuição de água o 

pH seja mantido entre 6,0 e 9,5. Com o objetivo de 

analisar o potencial hidrogeniônico das águas 

subterrâneas do IFC-Campus Camboriú, foram recolhidas 

amostras em quatro pontos pré-determinados, e 

utilizando-se o pHmetro, foram obtidos valores de pH 
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entre 5,22 e 6,92, sendo que as únicas amostras dentro 

do padrão de potabilidade foram as da Torneira da Epagri 

e do Laboratório, com 6,55 e 6,92 respectivamente. 

 

Título do Projeto ANÁLISE DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS ALUNOS DO 

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIÚ 

ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DA 

CANTINA 

 

Orientador e/ou 

Coorientador 

Leticia Flohr  

Alunos Alice Solidonio Costa e VinÍcius Rutes Henning  

Resumo do 

Projeto 

Questões ambientais são mais discutidas a cada dia, em 

inúmeros parâmetros. Todos nós vivemos essa cidadania 

ambiental, e devemos exercer os nossos deveres, assim 

como demandar os nossos direitos. Com este projeto 

realizado no Instituto Federal Catarinense Campus 

Camboriú, tentaremos melhorar a disposição final dos 

resíduos. A quantificação dos resíduos das lixeiras deste 

Instituto nos permitiu ver como a disposição incorreta 

destes está provavelmente ligada com a falta de uma 

educação ambiental entre a comunidade escolar. E a 

partir desses dados, buscamos trabalhar esta educação, 
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que é tão necessária, em nosso campus. 

 

Título do Projeto QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS DESCARTADOS 

INADEQUADAMENTE NO IFC-CAMPUS CAMBORIÚ: 

AVALIAÇÃO PARA CONSCIENTIZAÇÃO 

 

Orientador e/ou 

Coorientador 

Leticia Flohr  

Alunos Pamela Miranda Paula e Rafaella Cadore  

Resumo do 

Projeto 

Este trabalho tem o objetivo de quantificar os resíduos 

sólidos do IFC - Campus Camboriú que não são 

reaproveitáveis devido ao descarte incorreto. Amostras 

de resíduos gerados no Campus foram coletadas 

quinzenalmente e quantificados em papéis, plásticos e 

resíduos não recicláveis descartados inadequadamente. 

Resultados indicam que os recipientes que deveriam 

conter apenas resíduos recicláveis contêm resíduos 

orgânicos e rejeitos. O inverso também ocorre. Após a 

análise e avaliação destes resultados foi realizada uma 

ação de conscientização com a comunidade do Campus 

Camboriú, visando o descarte correto de resíduos. Uma 

nova coleta foi realizada, buscando melhores resultados, 
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os quais foram obtidos. 

 

Título do Projeto RESTAURAÇÃO AMBIENTAL DE UMA ÁREA DEGRADADA 

DO IFC-CAMPUS CAMBORIÚ 

 

Orientador e/ou 

Coorientador 

Cristalina Yoshimura  

Alunos Alexandre Peruzzo e André Dias  

Resumo do 

Projeto 

A restauração ambiental consiste na recuperação de um 

ecossistema e de sua comunidade silvestre, 

considerando aspectos como qualidade do solo, 

biodiversidade, paisagem e estabilidade geológica, com o 

objetivo de levar o ambiente ao estado mais próximo 

possível do que era originalmente. No presente projeto 

será utilizado o método de nucleação, que consiste em 

criar pequenos habitats (núcleos) dentro de uma área 

degradada, com o objetivo de aumentar a comunidade 

biológica, de forma que os processos de restauração 

ambiental da área possam ser iniciados. Dentre as várias 

práticas nucleadoras, no presente projeto serão utilizadas 

as técnicas de poleiros secos e o plantio de mudas 

nativas em grupo. Os objetivos do trabalho serão avaliar 

e comparar o desenvolvimento de espécies de plantas 

nativas, e analisar a efetividade da instalação dos 

poleiros secos em um ambiente degradado do IFC – 

Campus Camboriú. Foram realizadas pesquisas 

bibliográficas para a escolha das espécies de plantas 
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nativas que serão utilizadas no projeto e como fonte de 

auxílio para a criação de uma configuração de plantio que 

será utilizada juntamente com a técnica de poleiro seco.  

 

Título do Projeto 
COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES DISPOSIÇÕES DE 

PLANTIO DE MUDAS E DA TRANSPOSIÇÃO DE GALHARIA 

NA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE UMA ÁREA DEGRADA 

NO IFC - CAMPUS CAMBORIÚ. 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES 

DISPOSIÇÕES DE PLANTIO DE MUDAS 

E DA TRANSPOSIÇÃO DE GALHARIA 

NA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE 

UMA ÁREA DEGRADA NO IFC - 

CÂMPUS CAMBORIÚ 

Orientador e/ou 

Coorientador 

Cristalina Yoshie Yoshimura  

Alunos Natália Amaro e Nicoli Policarpo  

Resumo do 

Projeto 

A Restauração Ambiental objetiva recuperar a 

estabilidade e a harmonia de ecossistemas degradados, 

levando-se em consideração os conceitos e processos da 

sucessão ecológica. Várias técnicas são utilizadas para 

restaurar ambientalmente as áreas degradadas e no 

presente projeto serão utilizadas o Plantio de mudas 

nativas, com o objetivo de comparar o desenvolvimento 

de mudas de espécies nativas, dispostas em duas 

configurações diferentes, e a Transposição de Galharias, 

em uma área submetida à restauração ambiental, a fim 

de possibilitar interações ecológicas entre a comunidade 

biológica do local. Serão utilizadas 40 mudas da espécie 

pioneira Tarumã (Vitex montevidensis), 40 mudas da 
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espécie secundária Ipê-Amarelo (Tabebuia chrysotricha) 

e 10 mudas da espécie climácica Olho de Cabra (Ormosia 

arborea). Para a Transposição de Galharias, serão 

utilizados diversos galhos e gravetos coletados na área, 

formando aglomerados em pontos distintos, que serão 

comparados com pontos sem a Transposição de galharia 

na área a ser restaurada. Espera-se que o presente 

projeto possibilite observar o desenvolvimento e a 

sobrevivência das mudas plantadas na área degradada 

do IFC-Câmpus Camboriú, a comparação dos resultados 

da utilização da Configuração de Anderson e 

Configuração em Cruz e a hospedagem de animais na 

Técnica de Transposição de Galharias. 

 

Título do Projeto O USO DE TÉCNICAS DE NUCLEAÇÃO PARA A 

RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA EM UMA ÁREA DEGRADADA 

 

Orientador e/ou 

Coorientador 

Cristalina Yoshie Yoshimura  

Alunos Gabriel Luiz Cividini e Vinícius Garibaldi Rigon  

Resumo do 

Projeto 

Durante o processo de evolução humana utilizou-se 

muito dos recursos naturais, e isto levou à necessidade 

de um maior aprofundamento nos conceitos de 

restauração ambiental e ecológica. Esses estudos 

começaram por volta dos anos 70, e seguiram evoluindo 

até os dias de hoje. Como atualmente sabe-se que a 

sucessão ecológica favorece a evolução natural de 
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ambientes degradados, o presente trabalho tem como 

objetivo identificar a melhor configuração de plantio de 

mudas nativas em grupos em uma área a ser restaurada 

no Instituto Federal Catarinense – Câmpus Camboriú (IFC 

- CC). Para alcançar os objetivos serão selecionadas 

mudas produzidas no setor de Silvicultura do IFC - CC e 

algumas espécies doadas por outras instituições. Após a 

seleção das mudas será iniciado o plantio das mesmas no 

local a ser restaurado e posteriormente os dados obtidos 

durante o processo serão coletados semanal ou 

quinzenalmente. Além disso, as técnicas de transposição 

de galharias e poleiros secos serão avaliadas quanto a 

sua efetividade na restauração ambiental. Visto que o 

projeto está em andamento, não existem dados 

coletados, no entanto espera-se que até a data prevista 

para a apresentação na VI FICE os resultados 

preliminares estejam disponíveis. 

 

Título do Projeto PROBLEMATIZAÇÃO DA ESCASSEZ DE ÁGUA NO 

MUNÍCIPIO DE CAMBORIÚ 

Orientador e/ou 

Coorientador 

Letícia Rabelo 

Alunos Emily Caroline da Silva Padilha, Maria Carolina Bueno da 

Silva 

Resumo do A água, quando voltada para questões econômicas, 

denomina-se recurso hídrico. Os impactos ambientais 
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Projeto ocorridos em bacias hidrográficas podem estar 

vinculados à relação política da gestão dos recursos 

hídricos e do uso impensado pela sociedade, seja ele por 

consequência do desperdício ou da poluição dos mesmos. 

Na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, que abastece os 

munícipios catarinenses de Camboriú e Balneário 

Camboriú, há a falta de água para fins de usos 

domésticos e industriais em períodos determinados. 

Partindo de uma reflexão sobre este assunto, chegou-se 

à seguinte questão: a falta de água é parte do âmbito 

político e social ou natural? Baseado em um questionário 

social de acontecimentos envolvendo o uso da bacia, o 

presente trabalho visa responder esta pergunta e 

apresentar soluções com o objetivo de minimizar os 

atuais impactos e evitar futuros. 

 

Título do Projeto COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA EM PONTOS 

DETERMINADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

CAMBORIÚ 

Orientador e/ou 

Coorientador 

Letícia Rabelo 

Alunos Pietra Quelissa Robe, Yasmin Nunes da Silva 

Resumo do 

Projeto 

A água é um recurso natural de extrema importância 

para todos os seres vivos, e quando contaminada não 

pode ser utilizada para a sobrevivência, já que 

dependemos dela em condição adequada. A qualidade do 
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corpo hídrico pode ser comprometida por quaisquer 

alterações físicas, químicas e biológicas podendo gerar 

desequilíbrios ambientais. Essas alterações podem ser 

decorrentes do lançamento de efluentes domésticos, 

industriais ou agrícolas, bem como outros tipos de 

poluição. Sendo assim, as análises de água são 

necessárias para que avaliar como as fontes de poluição 

interferem na qualidade da bacia hidrográfica. Palavras-

chave: Rio Camboriú. Parâmetros. Poluição. 

Enquadramento. 

 

Título do Projeto ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE HIDRICA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ (SC) 

 

Orientador e/ou 

Coorientador 

Letícia Rabelo  

Alunos Yasmim Primieri Kochhann  

Resumo do 

Projeto 

A água sempre foi de essencial importância para a 

sustentabilidade do planeta em que vivemos. Com o 

tempo o desenvolvimento da população e da economia 

gerou aumento na demanda da mesma, e logo o inicio da 

preocupação devido a possível falta desse recurso. Os 

povos antigos achavam que a água era infinita, conclusão 

equivocada pois como vemos nos dias de hoje esse 

recurso se torna cada vez mais escasso e necessário, por 

isso a importância de um bom controle e gestão desse 

bem natural para que se possa garantir a disponibilidade 
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hídrica e minimizar os possíveis conflitos quantitativos. 

Seguindo essa linha de pesquisa apresentaremos a 

situação da bacia hidrográfica do Rio Camboriú focando 

na sua disponibilidade hídrica e apresentando dados 

quantitativos da bacia e analisando como suprir da 

melhor forma a possível falta desse recurso hídrico em 

pontos de menor acesso, para que assim ocorra uma boa 

gestão desse recurso hídrico disponível. 
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3. Resíduos Sólidos 

 

3.1. Reciclavale. 

 

Por meio do Termo de compromisso que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Catarinense – RECICLAVALE – Cooperativa de Reciclagem do Vale do Itajaí, Processo N° 2334800138/2014-22 e Termo 

Aditivo ao Compromisso de Cooperação Técnica, Nº 115/2014 entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Catarinense e a RECICLAVALE – Cooperativa de Reciclagem do Vale do Itajaí, foram destinados à Cooperativa os seguintes 

resíduos: 

 

Data De 
Coleta 

Papelão 

(kg) 

Papel 
Branco 
(kg) 

Jornal/Papel 
Misto (kg) 

Plástico 
Cristal 
(kg) 

Plástico 
Duro 
(kg) 

Isopor 
(kg) 

Alumínio 
(kg) 

Ferro 
Velho 
(kg) 

Vidro 
(kg) 

Eletrônicos 
(kg) 

22/01/2014        730   

30/10/2014        1050   

31/10/2014 365          
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28/11/2014 162 112 50   76     

26/01/2015 900 1020 60        

19/02/2015        370   

09/03/2015 305 170 75 56      137 

01/05/2015 245 96 79  63  27 135   

11/07/2015 240 56      1170  136 

06/10/2015 250 157         

06/10/2015 176 80       240  
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3.2. Confecção de bloquinhos para anotação. 

 

A disciplina técnica de Laboratório de Práticas Profissionais Orientadas – LPPO – do curso Técnico em Controle Ambiental é 

dividida em 6 setores, e o setor de Gestão Ambiental desenvolve práticas que garantam a conservação e preservação do 

meio ambiente, coleta seletiva dos resíduos e visando utilizar de maneira racional os recursos. Uma das práticas é a 

reutilização de papel. Para efetuar seu trabalho, os alunos disponibilizam lixeiras para descarte de papéis. Semanalmente 

os alunos recolhem os papéis, realizam a triagem, separando os que ainda podem ser reutilizados para confecção de 

bloquinhos de anotação e os demais são destinados à reciclagem. Os bloquinhos são confeccionados em dois tamanhos, A4 

e A5, pesados e distribuídos para toda comunidade acadêmica. 

A quantidade de bloquinhos confeccionados no final do ano de 2014 e durante o ano de 2015 são apresentados na tabela 

abaixo: 

24/11/2015 380 204         

Total (kg) 3023 1895 264 56 63 76 27 3455 240 273 

Total Geral 
(kg) 

9372          
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Data Pequenos Grandes 

Peso (Kg) 

Quantidade 

(Unidade) Peso (Kg) 

Quantidade 

(Unidade) 

22.10.2014  10,886 0 13,53 0 

29.10.2014  15,94 0 0 0 

05.11.2014  2,106 0 0 0 

19.11.2014 4,531 0 0 0 

26.11.2014 5,791 0 0 0 

03.12.2014 4,294 0 0 0 

18.02.2015 0,602 0 2,068 0 

04.03.2015 0,403 0 4,399 0 
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04.03.2015 1,672 0 2,435 0 

11.03.2015 2,292 0 7,824 0 

18.03.2015 1,961 0 2,821 0 

24.03.2015 2,093 0 5,706 0 

01.04.2015 0,783 9 4,394 19 

15.04.2015     1,479 14 4,394 19 

22.04.2015 0,253 2 4,464 23 

29.04.2015 0 0 10 34 

06.05.2015 0,368 4 0,243 2 

20.05.2015 0,536 9 5,762 34 

03.06.2015 0 0 9,91 58 
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10.06.2015 0,613 6 5,112 22 

17.06.2015 0,027 1 2,959 13 

24.06.2015 0,932 10 1,839 16 

01.07.2015 1,162 10 3,967 21 

29.07.2015 0 0 1,643 12 

05.08.2015 0 0 10 55 

12.08.2015 0,534 9 1 7 

24.09.2015 0 0 9,222 0 

30.09.2015 0 0 2,805 12 

21.10.2015 0,178 4 3,792 0 

04.11.2015 0 0 11 45 
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25.11.2015 0 0 10 31 

Total  59,436 Kg 78 unidades 140,893 Kg 423 Unidades 
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4. Projetos de Pesquisa e Extensão 

 

Por meio da abertura de editais internos pelas Coordenações de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação e de Estágio e Extensão do IFC – Campus Camboriú,  

relacionamos a seguir os projetos vinculados às questões ambientais. 

4.1 Projetos de Pesquisa 

 

No decorrer do ano de 2014, através da abertura de editais específicos da 

Coordenação de Pesquisa e Inovação do IFC – Campus Camboriú - foram 

aprovados 25 projetos que foram desenvolvidos em 2015. Abaixo estão 

relacionados os projetos que abrangem a área ambiental: 

4.1.1.  Projetos de pesquisa contemplados com fomento do Campus:  

Título do Projeto Objetivo 

Coordenad

or do 

Projeto 

Estudante

s de 

Ensino 

Médio 

Estudantes 

de 

Graduação 

Análise da qualidade 

da água da bacia 

hidrográfica do rio 

Camboriú – SC e sua 

relação com a 

ocupação do solo* 

Analisar 

determinados 

pontos do rio 

E suas 

características 

físicas, 

químicas e 

biológicas e 

confrontar 

com o uso do 

solo da bacia 

 

Letícia 

Rabelo 

 

Joeci Ricardo 

Godoi 

 

Michela 

Cancillier 

 

Adriano 

Martendal 

 

Ana Cristina 

Franzoi 

Teixeira 

Igor Noldin 

(CA13), 

Luana 

 

Magnani 

(CA13) 

 

Gabriel Igor 

Nicoleti 

(CA13 
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Alexandre 

Scheweitzer 

 

Isaias dos 

Santos 

Comparação da 

eficácia de dois 

aquecedores solares 

de baixo custo* 

Avaliar a 

eficácia de dois 

modelos de 

aquecedores 

solares de baixo 

custo 

 

Luis Ivan 

Martinhão 

Souto 

 

Kleber 

Ersching 

 

Genésio João 

Correia 

Júnior 

 

Lairton Luiz 

Rozza 

 

Marcos João 

Correia 

Leonardo 

Henz (AA1) 
 

Desenvolvimento e 

avaliação da eficácia 

de um modelo de 

aquecedor solar 

paraboloide de 

baixo custo* 

Desenvolver e 

avaliar a eficácia 

de um 

Aquecedor solar 

paraboloide de 

baixo 

Custo 

 

Kleber 

Ersching 

 

Luis Ivan 

Martinhão 

Souto 

 

Genésio João 

Correia 

Júnior 

Eduardo 

Kilian 

Santos da 

Silva 

( CA14) 

 

 

Diagnóstico Analisar a Maria Amélia Mateus  
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qualitativo da 

intensidade de 

iluminação das salas 

e laboratórios do 

Instituto Federal de 

Educação Ciência e 

Tecnologia 

Catarinense campus 

Camboriú* 

iluminação do 

Instituto 

Federal 

Catarinense - 

campus 

Camboriú 

 

Pellizzetti 

 

Larissa Mass 

Testoni 

Carvalho 

(CA13) 

 

Michele 

Lottermann 

(CA13) 

 

Polyana 

Mayara 

Fonseca da 

Cruz 

(CA13) 

Efeito da seiva de 

bananeira no 

processo 

cicatricial da pele 

animal** 

 

Luis Ivan 

Martinhão 

Souto 

 

Edson João 

Mariot 

Alessandra 

Costa 

 

Gabriela 

Prestes da 

Silva 

 

Eficiência de 

inseticidas 

biológicos no 

controle da 

Curuquerê-da-couve 

no cultivo de couve* 

 
Luiz Carlos 

Bordin 

Iara Moura 

Rodrigues 

(AB13) 

 

Vinicius 

Adriano de 

Souza 

(AB13) 
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Elaboração e 

construção de um 

sistema 

filtrante para 

tratamento de 

água*** 

Desenvolver um 

sistema 

filtrante eficaz e 

de baixo 

custo para o 

tratamento 

e purificação da 

água 

 

Letícia Flohr 

 

Rodrigo 

Souza 

Banegas 

Rafaella 

Cadore 

(CA14) 

 

Pamela 

Miranda 

Paula(CA14

) 

 

Levantamento da 

avifauna do IFC-

Camboriú** 

 
Edson João 

Mariot 
  

Manejo da irrigação 

da cultura do 

tomateiro (Solanum 

lycopersycum var. 

cerasiforme) em 

sistema de plantio 

convencional com e 

sem utilização de 

cobertura vegetal 

(mulching)* 

Comparar o 

manejo da 

irrigação da 

Cultura do 

tomateiro em 

sistema de 

Plantio 

convencional 

sem cobertura 

Do solo e 

sistema de 

plantio 

Convencional 

com cobertura 

do solo 

(mulching) 

 

Giane 

Lavarda 

Melo 

 

Mateus de 

Souza 

 

Luis Carlos 

Bordin 

 

Samara 

Campos do 

Nasciment

o (AA13) 

 

 Daniel 

Sérgio 

Cipriani 

( AA13) 

 

 

Monitoramento do 

diagnóstico da 

conexão ciclística 

entre Camboriú e 

 

Roberta 

Raquel 

 

ACBC – 
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Balneário Camboriú* Associação 

Ciclística de 

Balneário 

Camboriú 

Práticas de 

agricultura 

doméstica-familiar 

em área urbana e 

rural** 

 

Michele 

Catherin 

Arend 

 

Terezinha 

Pezzini 

Soares 

Maycom 

Fernando 

Bastos 

 

Jefferson 

Krebbs 

(BSI) 

 

PROCAMB-IFC 

Câmpus Camboriú 

(Projeto de 

conscientização 

ambiental para 

alunos do IFC - 

Campus Camboriú* 

Expor aos 

discentes do 

Instituto 

Federal 

Catarinense - 

campus 

Camboriú, a 

importância da 

Participação 

ativa na 

segregação dos 

Resíduos 

sólidos, bem 

como as 

Consequências 

que podem 

ocorrer se 

os detritos 

gerados pelos 

alunos 

Letícia Lenzi 

Ariadne 

Pacheco 

(CA 13) 
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forem 

descartados de 

maneira 

incorreta, e 

igualmente a 

importância da 

consciência 

ambiental 

 

Regularização 

fundiária de 

assentamen-tos 

Urbanos: 

aplicabilidade**** 

 Gilmar Bolsi - - 

Sistema de 

mapeamento 

colaborativo de 

Problemas de 

infraestrutura 

urbana* 

 

 

Nildo Carlos 

Da Silva 

 

Carine 

Calixto 

Aguera 

Sergio 

Henrique 

Silva 

(TSI13) 

 

*Contemplado pelo Edital Nº 099/GDG/IFC-CAM/2014  

** Contemplado pelo Edital Nº 084/GDG/IFC-CAM/2013 

***Contemplado pelo Edital Nº 043/GDG/IFC-CAM/2015 

****Contemplado pelo Edital Nº 029GDG/IFC-CAM/2015 

 

4.1.2 Projetos de pesquisa voluntários sem fomento do Campus: 
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Título do 

Projeto 
Objetivo 

Coordenador 

do Projeto 

Estudantes 

de Ensino 

Médio 

Estudante

s de 

Graduação 

Elaboração de 

um 

Material 

didático, 

prático 

E acessível 

com 

Informações 

dos 

Reagentes 

químicos para 

Os alunos 

usuários dos 

Laboratórios 

de química 

Do instituto 

federal 

Catarinense – 

campus 

Camboriú.* 

 

Elaborar um 

material 

Com 

informações 

dos 

Reagentes 

químicos 

Utilizados no 

Laboratório de 

química 

De forma 

didática para 

Que os alunos 

possam 

Interpretar com 

Praticidade e 

Acessibilidade 

 

Ana Cristina 

Franzoi 

Teixeira 

 

Michela 

Cancillier 

 

Luana Magnani 

 

Igor  Noldin 

Duarte 

 

Gabriel Igor 

Nicotti 

 

 

Eficiência do 

uso dos 

tecidos do 

pseudocaule 

da bananeira 

no controle de 

verminoses 

em frangos 

caipiras* 

Testar a 

eficiência dos 

tecidos da 

bananeira no 

controle de 

verminoses 

em frangos 

caipiras. 

 

Edson João 

Mariot 

 

Luis Ivan 

Martinhão 

Souto 

 

Juliana Grandi 

Mateus 

Henrique 

Kunzier (AA13)  

 

Leonardo Dill 

Gularte (AA13) 
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Estudo para 

implantação 

de um local 

adequado 

para o 

armazenamen

to temporário 

dos resíduos 

sólidos de 

serviços de 

saúde 

gerados no 

IFC -Campus 

Camboriú* 

Estudar a 

implantação de 

um local 

adequado para 

o 

armazenament

o 

temporário dos 

resíduos 

sólidos de 

serviços de 

saúde gerados 

no ifc - 

campus 

Camboriú 

 

Flávia De 

Souza 

Fernandes 

 

Michela 

Cancillier 

 

Joeci Ricardo 

Godoi 

 

Juliana Grandi 

Victória Paoletti 

(CA13) 
 

*Contemplado pelo Edital Nº 099/GDG/IFC-CAM/2014  

 

4.2. Projetos de Extensão  

 

No ano de 2014 por meio da abertura de editais internos, foram aprovados 13 

projetos para execução em 2015, e dentre esses 05 estão relacionados às 

questões ambientais, descritos a seguir:  

 

4.2.1. Programas e projetos de extensão contemplados com fomento 

do Campus: 

Título do 

Projeto 
Objetivo 

Coorde

na-dor 

do 

Projeto 

Estudan

tes de 

Ensino 

Médio 

Estu-

dante

s de 

Gradu

a-ção 

Descrição da 

população/comu

nidade assistida 

em situação de 

risco se houver 
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Capacitação 

da 

comunidade 

local da 

cidade de 

Camboriú 

sobre o 

gerenciame

nto dos 

resíduos 

sólidos de 

serviços de 

saúde.* 

Capacitar e 

sensibilizar, 

através de 

oficinas e 

palestras, a 

comunidade 

local da 

cidade de 

Camboriú e a 

comunidade 

acadêmica 

do Instituto 

Federal 

Catarinense – 

Campus 

Camboriú - 

sobre o 

gerenciamen

to dos 

resíduos 

sólidos de 

serviços de 

saúde – 

humano e 

animal - 

gerados no 

Campus 

Larissa 

Maas 

Victória 

Paoletti 

(CA13) 

Não há 

Comunidade local 

(funcionários de 

postos de saúde, 

hospital, 

farmácias, salões 

de beleza, 

laboratórios), 

alunos dos cursos 

Técnicos de 

Controle 

Ambiental, 

Agropecuária, 

Segurança do 

Trabalho, 

funcionários 

terceirizados que 

prestam serviços 

de limpeza e 

demais 

interessados da 

comunidade 

acadêmica. 

Escola 

Rumo a um 

Futuro 

Sustentável 

– ERFS* 

Realizar 

oficinas para 

o ensino-

aprendizage

m de práticas 

coletivas, 

Michele 

Catherin 

Arend 

Izelia 

Mayara; 

Vitória 

Imai 

Amorim; 

(CA13) 

Não há 

O público alvo é 

constituído por 

249 alunos com 

idade entre 9 e 

11anos, cursando 

o quarto e quinto 
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relacionadas 

aos cuidados 

com o meio 

ambiente e 

reciclagem 

de 

embalagens, 

proporcionan

do 

conheciment

os práticos 

de educação 

ambiental 

rumo a 

Sustentabilid

ade 

ambiental. 

ano do ensino 

fundamental, 

porém, o projeto 

visa atingir 

também os 

professores e a 

comunidade 

presente no bairro 

em que a escola 

se encontra. 

PRÓ CICLO 

– programa 

de apoio ao 

desenvolvi-

mento 

ciclístico do 

vale do rio 

Camboriú* 

Promover o 

desenvolvi-

mento de 

políticas 

públicas 

voltadas para 

a mobilidade 

ciclística 

entre as 

cidades 

conurbadas 

de Camboriú 

e Balneário 

Camboriú 

Roberta 

Raquel 
Não há 

Guilher

-me 

Zorer 

(BSI12) 

Haitianos 

residentes em 

Balneário 

Camboriú e 

Camboriú; 

*Contemplado pelo Edital Nº 103/GDG/IFC-CAM/2014  
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4.2.2 Programas e projetos de extensão voluntários sem fomento do 

Campus: 

Título do 

Projeto 
Objetivo 

Coordenad

or do 

Projeto 

Estudante

s de 

Ensino 

Médio 

Descrição da 

população/com

unidade 

assistida em 

situação de 

risco se houver 

Gestão de 

Recursos 

Hídricos na 

Bacia 

Hidrográfic

a do Rio 

Camboriú* 

Fortalecer as 

ações 

desenvolvidas 

pelo Comitê de 

Gerenciamento 

da Bacia 

Hidrográfica do 

Rio Camboriú 

através da 

realização de 

ações educativas 

ambientais e de 

integração 

política 

institucional. 

Maria Amélia 

Pellizzetti 
Não há Não há 

Memória 

dos Idosos 

como 

Instrumen-

to de 

Avaliação 

dos 

Impactos 

da 

Urbanizaçã

O objetivo da 

atividade de 

extensão será a 

construção do 

conhecimento 

com a 

comunidade 

local, em 

especial os 

idosos, sobre a 

Letícia 

Rabelo 

Luana 

Magnani; 

Igor Noldin, 

Gabriel Igor 

Nicoleti; 

Julia Alicia 

(CA13) 

Comunidade 

residente na 

Bacia 

Hidrográfica do 

Rio Camboriú –

SC, servidores do 

IFC e membros 

do Comitê 

Camboriú 
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o Sobre a 

Mata Ciliar 

do Rio 

Camboriú – 

SC e seu 

Refloresta-

mento** 

degradação das 

matas ciliares da 

Bacia 

Hidrográfica do 

rio Camboriú, 

decorrentes da 

urbanização e 

demais 

atividades e 

suas 

consequências. 

* Contemplado pelo Edital Nº 021/GDG/IFC-CAM/2014 

**Contemplado pelo Edital Nº 103/GDG/IFC-CAM/2014  

 

5. Direção de Administração e Planejamento 

5.1. Consumo de papel 

 

O contrato de prestação de serviços com a Xbramar Empresa de Tecnologia e 

Serviços de Impressão Corporativa é de acordo com o padrão de contratação para 

as licitações do governo.  

Os serviços contratados compreendem: impressoras, tonners, folhas A4 e também 

manutenção e substituição de peças. Nessa nova contratação, ocorreu alteração da 

quantidade de impressoras, de 11 para 29 impressoras, dentre essas 2 coloridas,  

instaladas em junho de 2015. 

As impressoras foram instaladas em diversos setores do Campus. Folhas A4 e 

tonners devem ser solicitados e retirados no almoxarifado. Essa foi outra mudança 

aplicada pelos servidores do almoxarifado, antes disponibilizavam papel e tonners 

nos setores. Essa mudança resultou em menor consumo de papel, e isso demonstra 

a conscientização dos servidores. 
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6. COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROCESSO DE 

DOAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS. 

 

Em setembro de 2013, através da Portaria N° 292/GDG/IFC-CAM/2013, 

designou-se servidores para constituírem a Comissão responsável pela 

execução do processo de doação de bens patrimoniais do IFC- Campus 

Camboriú, amparado pelo Decreto 99.658, que regulamenta, no âmbito da 

Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a 

alienação e outras formas de desfazimento de material. 

6.1. Doações realizadas: 

 

Conforme o Processo 23350.000682/2015 - 71– Comissão responsável pela 

execução do processo de doação de bens patrimoniais do IFC – Campus 

Camboriú à APAE de Camboriú. Nesse processo foram doadas sucatas em geral. 

Totalizando 64 (sessenta e quatro) registros no valor de R$ 23.847,61 (vinte e 

três mil e oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos). 

Processo concluído em maio de 2015. 

 

7. COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE INVENTÁRIO PARA 

REGULARIZAÇÃO DOS BENS MÓVEIS CONTRATADOS SEM REGISTRO. 

 

Através da Portaria n° 337/GDG/IFC-CAM/2014 de outubro de 2014 

designou-se servidores para constituírem comissão responsável pelo processo 

de inventário para regularização dos bens móveis contratados sem registro no 

IFC-Campus Camboriú.  

7.1. Processo para inventariar e regularizar os bens móveis sem 

registro. 
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Abertura do Processo 23350.000718/2014-35 para inventariar e regularizar os 

bens móveis sem registro do IFC-CC. O Setor de Patrimônio do IFC – Campus 

Camboriú – por meio do memorando 02/2015/Patrimônio, em 09 de março de 

2015, encerra os trabalhos da Comissão. O inventário foi realizado 

parcialmente, 60% dos bens móveis foram regularizados. O Setor aguarda 

abertura de um novo processo para concluir o trabalho. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A participação social do IFC nas instituições ambientais da região fortalece o 

trabalho de promoção da saúde ambiental, compartilhando experiências e 

introduzindo os conhecimentos adquiridos dos encontros no Campus. 

Relatar as atividades de cunho ambiental desenvolvidas pelos cursos técnicos e 

departamentos ainda é um desafio, pois são atividades cujo registro não é 

relatado em uma central. Destacando a importância dessas ações, o NGA 

sugeriu aos coordenadores que construíssem um banco de dados para registrar 

essas ações, assim, além de valorizar os trabalhos, teríamos uma fonte de 

pesquisas. 

Devido a necessidade da contratação de empresa para serviços de reciclagem e 

destinação de lâmpadas, o NGA sugeriu ao Departamento de Administração e 

Planejamento a implementação da logística reversa na aquisição de material, 

cujo descarte esteja contemplado no acordo setorial visando a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, sendo um dos princípios e 

instrumentos introduzidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

As ações ambientais tornam-se efetivas com a participação de todos. O relato 

das atividades desenvolvidas pela comunidade do Campus fortalece essas 

ações e torna pública a responsabilidade e comprometimento com o ambiente 

em que vivemos. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO I. Memorando N° 01/2015 – Núcleo de Gestão Ambiental- NGA-

CAM 
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ANEXO II. Portaria N° 123/GDG/IFC-CAM/2015 
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ANEXO III. Evento Reciclação.  
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ANEXO IV. Nota de Empenho – Reciclagem e Destinação de Lâmpadas 
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ANEXO V. Atividade com reutilização de papel acetato transparente 

 

                Fonte: Michela Cancillier 
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ANEXO VI. Banner do I EGTEA: Encontro de Integração dos Grupos de 

Trabalho de EA de SC e II EBEA- O Encontro Blumenauense de Educação 

Ambiental  
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ANEXO VII. Programação do I EGTEA: Encontro de Integração dos Grupos de 

Trabalho de EA de SC  
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Anexo VIII. Memorando N° 04/2015- Núcleo de Gestão Ambiental – NGA 

– CAM. Limpando o IFC 
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ANEXO IX. Mutirão de Limpeza. 

 

 

                    Fonte: Joeci Ricardo Godoi 
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                    Fonte: Joeci Ricardo Godoi 


