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Grupo de estudos e debates sobre arte 
e educação ambiental na formação de 

professores  
30/2021

Promover encontros com sujeitos que tenham interesse em 
trabalhar com projetos ambientais em um perspectiva 

multidisciplinar entre a educação estética, educação ambiental e 
educação integral. Objetivos específicos: Promover debates; 
Estimular a experienciação estética ambiental; Oportunizar o 
conhecimento multidisciplinar na busca da educação integral 
Apresentar possibilidades iconográficas e audiovisuais para o 

desenvolvimento de projeto ambientais

DEBORA DE FATIMA 
EINHARDT JARA 1 1 servidores, discentes e professores de 

rede básica de ensino Em andamento

Brinquedoteca e Atelier pedagógico: 
diálogos com pedagogias ecológicas e 

da infância
30/2021

 Promover, para os acadêmicos do curso de Pedagogia, 
professores e crianças das Redes Municipais de Educação da 

Região da AMFRI, um espaço de estudo e trabalho interdisciplinar 
que considera o jogo, o brinquedo e a brincadeira enquanto 

elementos possibilitadores de apropriação e ressignificação dos 
contextos de realidade vividos pelas crianças, sobretudo a 

construção de novos conhecimentos.

DEGELANE 7

Estudantes do Curso de Licenciatura 
em Pedagogia e demais estudantes do 
IFC campus Camboriú e Professores/as 
da rede pública e crianças matriculadas 

em Centros de Educação Infantil dos 
municípios de Camboriú e Balneário 

Camboriú

Em andamento

Projeto Ecosol: desenvolvendo a 
Economia Solidária no município de 

Camboriú
30/2021

 Atuar na organização e assessoramento de populações 
vulneráveis através da Economia Solidária para geração de 

trabalho e renda, no desenvolvimento de políticas públicas de 
fomento à Economia Solidária, e em práticas de Economia 

Solidária junto aos alunos do Ensino Fundamental em escolas do 
município de Camboriú; Específicos - Mapear EESs e grupos de 

populações social e economicamente vulneráveis na região - 
Realizar a divulgação e formação em Economia Solidária na 
comunidade e conscientizar alunos das Escolas Públicas do 
município acerca da Economia Solidária e suas práticas; - 
Estimular a realização e a participação em feiras, eventos, 

encontros e congressos de Economia Solidária e promover visitas 
em Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs) 

e centros de economia solidária regionais para conhecimento 
desses empreendimentos na região - Atuar no desenvolvimento 

de políticas públicas para fomento de Economia Solidária - 
Desenvolver a autogestão nos grupos e empreendimentos 

solidários

FERNANDA CARVALHO 
HUMANN 9 1

Servidores, discentes e Comunidades 
social e economicamente vúlneráveis e 
discentes de Ensino Fundamentas do 

Município

Em andamento

Clube de Leitura Fridas e Lidas 30/2021

Promover a leitura de obras escritas por mulheres OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: construir a identidade de leitor dos sujeitos 
envolvidos discutir temas sociais que aparecem nos textos 
literários instigar o diálogo e as trocas a partir de diferentes 

olhares para o texto literário repensar o papel da escrita feminina 
no âmbito escolar promover espaço de democratização dos 

saberes acerca da literatura desenvolver a autonomia dos/das 
estudantes a partir da leitura promover espaço de acolhimento 

para experiências emocionais com os textos literários estimular o 
espaço pedagógico livre de obrigações em relação à leitura, 

incentivando a fruição estética explorar a experiência humana, 
extraindo efeitos simbólicos ligados à esfera íntima

DANIELE SOARES DE 
LIMA 1 1

Alunos do ensino técnico dos cursos de 
Hospedagem, Controle Ambiental, 
Informática e Agropecuária do IFC 
Camboriú e leitores/ estudantes de 
escolas públicas e parrticulares de 

Camboriú e região

Em andamento



Mundos em Movimentos 30/2021

Construir ambientes de aprendizagem transdisciplinares voltados 
para o debate e divulgação do conhecimento científico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Debater de forma dialógica a 
ciência e sua importância social; 2. Apresentar e divulgar 
pesquisas produzidas no âmbito acadêmico e intelectual 

contemporâneo; 3. Contribuir socialmente para ampliação do 
acesso ao conhecimento e debates científicos; 4. Estabelecer 
pontes de diálogo entre os Institutos, Universidades, Centros, 

Fundações de Pesquisa e a sociedade mais ampla; 5. Estreitar 
laços institucionais entre Instituto Federal Catarinense e 

Universidade Federal de Santa Catarina.

MICHELE LEÃO DE LIMA 
AVILA 1 0

Estudantes, Docentes, Técnicos (as), 
Terceirizados (as) e Trabalhadores (as) 

em geral (as); Estudantes; 
Pesquisadores (as);

Em andamento

Projeto de Extensão Musicarte - 
cinearte/biografia 30/2021

Ofertar à comunidade camboriuense a possibilidade de ampliar o 
repertório cultural e artístico através de concertos e projeções 

cinematográficas; e, específicos, oportunizar a troca de 
experiências entre servidores, alunos e comunidade geral em uma 
experiência estética que venha a contribuir para o conhecimento 

de outras culturas; fazer conhecer a partir do 
Cinearte/Cinebiografia a trajetória de artistas renomados e suas 

obras; oportunizar a experienciação estética de recitais e 
concertos didáticos.

DEBORA DE FATIMA 
EINHARDT JARA 6 4

Servidores e discentes do IFC e 
Comunidade local e do entorno (Vale do 

Itajai)
Em andamento

Rio Allegro 30/2021

 Contribuir para formação de crianças e jovens proporcionando 
mais oportunidades, saudáveis física e mentalmente para 

promover mudanças sociais. Objetivos Específicos  Incentivar a 
educação ambiental e as atividades físicas e mentais.  Oferecer 
atividades físicas e mentais no trabalho com a terra.  Melhorar 

as habilidades emocionais e a resolução de conflitos

CLAUDIA DAMO BERTOLI 1 1
Acadêmicos e docentes do Curso de 
Agronomia e crianças do projeto Rio 

Allegro
Em andamento

Plataforma Museo da Pessoa: cada 
escola um museu 30/2021

Desenvolver a plataforma e acervos para a implantação do Museu 
da Pessoa do IFC CAM. Disseminar a Tecnologia Social da 

Memória nas Escolas públicas da região.

SONIA REGINA LAMEGO 
LINO 5 0

Comunida Escolar participa ativamente 
da vida do IFC CAM e Pessoas que 

passaram pelo IFC CAM, que fizerma 
parte da comunidade acadêmica, que 

estão em outras organizações, 
aposentadas, etc.

Em andamento

Literatura e vestibular: encontros de 
fruição 30/2021

Explorar as mediações de leitura das obras literárias selecionadas 
pelos principais vestibulares de Santa Catarina, no Ensino Médio 

e para além deste, incluindo a comunidade local, visando 
contribuir para a formação de leitores sensíveis. - Refletir sobre as 
concepções de leitura do literário coerentes ao ensino da literatura 

fruitiva. - Discutir como as mediações de leitura possibilitam o 
encontro entre o leitor e a obra. - Analisar os critérios estéticos 
das obras literárias do vestibular - Estabelecer relações entre a 

leitura do literário e a educação sensível do leitor. - Desenvolver e 
socializar a escrita artística, criativa e autoral dos participantes do 

projeto, a partir de discussões em grupo sobre mecanismos de 
escrita literária e dinâmicas de criação. - Promover o acesso aos 
textos literários e o diálogo entre os estudantes do IFC Camboriú 

e a comunidade externa.

LIVIA DA SILVA 
PERENHA VETTER 1 Alunos do IFC e Interessados em 

literatura, leitura e vestibular regional Em andamento

Relógio Medicinal: Educando para a 
Saúde 30/2021

Difundir o conhecimento sobre a fitoterapia a toda comunidade 
interna do Campus Camboriú, bem como a comunidade externa 

do entorno do município de Camboriú, através da experiência 
prática do relógio medicinal.

WILSON JOSE MORANDI 
FILHO 4 2 Servidores,  discentes e Instituições de 

Ensino da cidade de Camboriú Em andamento



Letramento Literário: formação de 
circulos de leitura em ambientes 

escolares 
30/2021

 Envolver as (os) discentes do curso de Licenciatura em 
Pedagogia do IFC Camboriú com o intento de discutir e planejar 
práticas de letramento literário. E assim, o projeto possa difundir 

na comunidade, os conhecimentos gerados no IFC, de forma 
dialogada com os professores da rede pública de ensino. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Realizar leituras aprofundadas 
sobre letramento literário - promover a circulação de pessoas na 
biblioteca a fim de consumir o acervo do IFC - estimular a prática 
de leitura literária - realizar oficinas para alunos de graduação do 
IFC e de outras instituições - incentivar a formação continuada de 

professores da rede básica

DANIELE SOARES DE 
LIMA 2 0

Discentes do curso de Licenciatura em 
Pedagogia IFC Camboriú e professores 

da rede pública de ensino
Em andamento

Produção, edição e divulgação de 
imagem e vídeos de educação para 

plataformas digitais 
30/2021

Assessorar uma conta de canal Youtube, Facebook e Instagram 
no que diz respeito a toda a parte de edição/produção de 

imagens, animações, vídeos e divulgação nessas plataformas. - 
Capacitar os integrantes envolvidos no projeto em divulgação de 

material de ensino em plataformas digitais e em softwares de 
edição/produção de imagens, animações e vídeos. - Disponibilizar 
um tutorial de edição básica de vídeos para eventos acadêmicos. 
- Disponibilizar para usuários de plataformas digitais materiais de 

ensino gratuito e de qualidade.

KLEBER ERSCHING 2 1
Alunos, professores, técnicos do IFC-
Camboriú e usuários de plataformas e 

mídias socias
Em andamento

Programa de Proteção e Defesa Civil 
nas Escolas 30/2021

Proporcionar aos participantes o desenvolvimento das 
competências, habilidades e capacidades necessárias para que 

possam utilizar esses conhecimentos e metodologia nas 
disciplinas curriculares, de modo interdisciplinar ou 

transdisciplinar, capacitando os alunos para que possam 
aumentar sua autoproteção, a atuação na comunidade e junto a 

defesa civil municipal

CLEONICE MARIA 
BEPPLER 7 1

Discentes, docentes, TAE's e docentes 
rede municipal, estadual,privada e 

federal
Em andamento

Você está preparado? 30/2021

Através de ações e estratégias compartilhadas em gestão de 
prevenção buscando promover a autoproteção adotando 

prioridades a fim de promover uma sociedade mais forte e uma 
nação mais preparada e resiliente. Construção de comportamento 

de prevenção, preparação e recuperação - Cada segmento de 
nossa sociedade, do indivíduo ao governo, da indústria à 

filantropia, deve ser encorajado e capacitado com as informações 
de que precisa para se prevenir, preparar e recuperar melhor do 
que era antes dos impactos inevitáveis de eventos adversos ou 
desastres futuros. Através do banco de dados orientar a tomada 
de decisões e reduzir os danos e prejuízos formando cidadãos 

mais resilientes;

CLEONICE MARIA 
BEPPLER 6 0 Discentes, docentes, TAE's e 

comunidade em geral E m andamento

Festival de Música Coral no IFC 
Camboriú 30/2021

Utilizar os talentos musicais disponíveis para apresentações 
gratuitas de música de qualidade para a comunidade interna e 

externa do IFC Campus Camboriú, proporcionando experiências 
integrativas afim de oportunizar acesso ao grande repertório 

musical mundial.

CLAUDIA DAMO BERTOLI 1 1
Discentes, docentes e servidores do 

IFC Camboriú e comunidade do 
município de Camboriú e região

Em andamento


