
AÇÕES DE EXTENSÃO CONTEMPLADAS COM FOMENTO DO CAMPUS E DESENVOLVIDAS EM 2021

Título do projeto Edital Objetivo Coordenador(a) do 
projeto de Extensão

Número 
de 

servidor
es 

colabora
dores

Número 
de 

discent
es 

colabor
adores

Descrição da comunidade 
assistida

Resultados obtidos e/ou 
trabalhos publicados - 

(inserir link de acesso ao 
trabalho publicado)

XXII Encontro de 
Tecnologia da Informação e 

Comunicação - e-TIC (O 
evento serve como Semana 

Acadêmica dos Cursos: 
Técnico em Informática, BSI 

e TSI)

27/2020

Promover um evento que promova a formação 
complementar e continuada dos discentes e 
docentes dos cursos da área de Informática 
possibilitando aos participantes adquirirem 

conhecimentos em tópicos emergentes na área 
de computação e informática, bem como 

proporcionar a integração dos alunos de outros 
cursos do campus e a comunidade interna e 

externa.

RAFAEL DE MOURA 
SPERONI 17 11 Alunos e Profissionais da região, 

Universidades, Empresas Relatório Final

X Semana Acadêmica de 
Turismo, Hospitalidade e 

Lazer
27/2020

Promover a reflexão sobre a importância da 
formação técnica profissional para o 

desenvolvimento do Turismo; Contribuir para a 
formação do acadêmico como cidadão e futuro 

profissional; Proporcionar momento de 
ntegração entre docentes, discentes e 

disciplinas do currículo do curso.

LARISSA REGIS 
FERNANDES 7 0

Alunos do Curso Técnico em 
hospedagem integrado ao Ensino 

Médio; Comunidade em geral, 
estudantes dos demais cursos do 

Eixo Turismo, Hospitalidade e 
Lazer do IFC, alunos do Curso 
Técnico em hosperdagem da 

escola Maria Rita Flor, em 
Bombinhas

Relatório Final

XII Feira de Iniciação 
Científica e Extensão - XII 

FICE
27/2020

Incentivar o ensino, a pesquisa, a extensão e o 
desenvolvimento de projetos científicos; Motivar 

a comunidade acadêmica para a pesquisa 
científica e para a busca de soluções para os 

problemas da sua realidade; Consolidar os 
grupos de pesquisa e extensão nas Instituições;

MICHELA CANCILLIER 52 0
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO e 

SUPERIOR, PAIS E 
COMUNIDADE EM GERAL.

Relatório Final

XII Cenário Imobiliário 27/2020

Integrar a comunidade ao campus de Camboriú 
do Instituto Federal Catarinense; Trabalhar a 

organização de eventos como aspecto 
fundamental na formação desses profissionais; 
Propiciar ao aluno o conhecimento da realidade 

mercadológica;

GIANFRANCO DA 
SILVA ARAUJO 5 12

Alunos dos cursos do IFC; 
professores e técnicos 

administrativos;Administradores de 
condomínio; corretores de imóveis; 

gestores de imobiliárias, 
construtoras e incorporadoras; 

investidores do mercado 
imobiliário, outros interessados.

Relatório Final 

VIII PARADA CULTURAL 27/2020

Propor o contato e a vivência de atividades 
relacionadas a arte e cultura, para sensibilizar e 
provocar a reflexão sobre a relevância de tais 

atividades na formação integral do ser humano.

ANDREIA REGINA 
BAZZO 11 4 discentes do IFC, servidores, pais, 

responsáveis e comunidade. Aguardando Relatório

http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/XXII-Encontro-de-Tecnologia-da-Informa%C3%A7%C3%A3o-e-Comunica%C3%A7%C3%A3o-e-TIC-O-evento-serve-como-Semana-Acad%C3%AAmica-dos-Cursos-T%C3%A9cnico-em-Inform%C3%A1tica-BSI-e-TSI.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/X-Semana-Acad%C3%AAmica-de-Turismo-Hospitalidade-e-Lazer.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/XII-Feira-de-Inicia%C3%A7%C3%A3o-Cient%C3%ADfica-e-Extens%C3%A3o-XII-FICE.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/XII-Cen%C3%A1rio-Imobili%C3%A1rio.pdf


AÇÕES DE EXTENSÃO CONTEMPLADAS COM FOMENTO DO CAMPUS E DESENVOLVIDAS EM 2021

Título do projeto Edital Objetivo Coordenador(a) do 
projeto de Extensão

Número 
de 

servidor
es 

colabora
dores

Número 
de 

discent
es 

colabor
adores

Descrição da comunidade 
assistida

Resultados obtidos e/ou 
trabalhos publicados - 

(inserir link de acesso ao 
trabalho publicado)

Semana Acadêmica de 
Controle Ambiental - 

SEMANCA
27/2020

A semana busca promover um maior 
envolvimento de toda a comunidade acadêmica 

e da sociedade em geral com as questões 
relacionadas à sustentabilidade socioambiental, 
com o objetivo de torná-los capazes de discutir,  
diagnosticar e propor soluções voltadas para a 

prevenção, proteção, conservação e o uso 
sustentável dos recursos naturais. Tal ação 
configura como um espaço que permite que 
discentes, docentes, colaboradores do IFC 

Camboriú, bem como a comunidade como um 
todo se aproximem de temas vinculados as 
questões socioambientais contemporâneas.

RODOLFO AUGUSTO 
BRAVO DE CONTO 8 0

Alunos e servidores no curso 
técnico em controle ambiental, 
alunos do nono ano da rede 

municipal e estadual de ensino.

Projeto Cancelado

IV Semana Acadêmica do 
Curso Técnico de 

Segurança do Trabalho
27/2020

Subsidiar os alunos na organização e execução 
de eventos relacionados à segurança do 

trabalho; Estimular os alunos, os docentes e 
outros colaboradores na prática de boas 

relações humanas, profissionais, no trabalho em 
equipe, no cumprimento de funções e na 

avaliação dos resultados obtidos;

MONIQUE KOERICH 
SIMAS ERSCHING 4 1

Discentes do curso Técnico de 
Segurança do Trabalho e demais 
alunos do campus; Profissionais 
atuantes na área de Segurança e 

Saúde do Trabalho.

Projeto Cancelado

IV Ciclo de Debates em 
Educação 27/2020

Proporcionar um espaço de debates, reflexão e 
integração dos pesquisadores, docentes e 

acadêmicos das instituições de ensino da rede 
pública e privada acerca de temas da área da 

educação.

MARIA SALETE 20 5 Docentes e acadêmicos de cursos 
de licenciaturas Relatório Final

II Semana AGRO 27/2020

Ampliar o conhecimento técnico e o 
conhecimento geral na área de ciências agrárias 

dos estudantes dos cursos Técnico em 
Agropecuária integrado ao Ensino Médio do IFC 

Camboriú e do superior em Agronomia.

JERFFSON LUCAS 
SANTOS 15 0

Discentes, docentes e servidores 
do IFC Camboriú; Comunidade do 
município de Camboriú e Região.

Aguardando Relatório

Dia da Comunidade em 
Proteção de Defesa Civil 27/2020

Levar ao maior numero de pessoas possivel os 
conhecimentos relacionados a Proteção e 

Defesa Civil, preparando o cidadão para se 
autoproteger em situações de crise.

LEANDRO MONDINI 4 0

Sociedade em geral, mas 
principalmente atores da PDC e 

pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

Relatório Final 

Visitas Guiadas ao IFC 
Camboriú 27/2020

Guiar visitas no IFC Campus Camboriú, 
apresentando as dependências de ensino do 

instituto aos visitantes, respeitando as 
necessidades e preferências de cada grupo.

CLAUDIA DAMO 
BERTOLI 2 0

Discentes, docentes e servidores 
do IFC Camboriú; Comunidade do 
município de Camboriú e Região

Relatório Final

http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/IV-Ciclo-de-Debates-em-Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/Dia-da-Comunidade-em-Prote%C3%A7%C3%A3o-de-Defesa-Civil-1.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/Visitas-Guiadas-ao-IFC-Cambori%C3%BA.pdf
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SEMANA ACADÊMICA DA 
LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA - III SAMAT
27/2020

Proporcionar aos acadêmicos, professores e a 
comunidade universitária em geral uma reflexão 

sobre os desafios da educação em tempos 
contemporâneos, assim como o 

aperfeiçoamento de suas práticas profissionais 
por meio das palestras, oficinas e minicursos 

oferecidos.

DIEGO DAS NEVES DE 
SOUZA 10 1

Acadêmicos da Licenciatura em 
Matemática; Professores da rede 

pública municipal, estudual e 
privada.

Relatório Final 

Fórum Nacional dos 
Coordenadores de Núcleos 
de Acessibilidade da Rede 

Profissional Tecnológica

28/2020

Discutir a importância de se efetivar o Fórum 
Permanente de Coordenadores de Núcleos de 
Acessibilidade das IFES, como um movimento 
pela busca do fortalecimento dos direitos, das 

ações e das políticas públicas que primam pela 
qualidade do acesso e da permanência do 
público alvo de educação especial na Rede 

Profissional Tecnológica.

MAGALI DIAS DE 
SOUZA 6 1

Membros do NAPNE do IFC - 
Campus Camboriú; Coordenadores 

de Núcleos de acessibilidade da 
Rede Profissional Tecnológica.

Relatório Final

Encontro Nacional sobre 
Inclusão Escolar da Rede 
Profissional Tecnológica

28/2020

Discutir, junto ao NAPNE, docentes, equipe 
pedagógica, servidores, estudantes e familiares, 
possibilidades e desafios da inclusão escolar no 

contexto da Rede Profissional Tecnológica.

MAGALI DIAS DE 
SOUZA 5 3

Docentes, técnico-administrativos e 
discentes; Comunidade escolar da 

Rede Profissional Tecnológica
Relatório Final

O espaço do lúdico na 
escola, uma proposta 

multidisciplinar de formação 
continuada para 

professores.

28/2020

Proporcionar aos acadêmcios de cursos de 
licenciatura e magistério, assim como 

professores da rede escolar de nossa região 
uma capacitação voltada ao uso de atividades 
lúdicas no processo de ensino e aprendizagem.

LEISI FERNANDA 
MOYA 6 1

Discentes dos cursos de graduação 
em matemática e pedagogia; 

Docentes de diversas áreas de 
conhecimento e de todas as redes 
de ensino da região, acadêmicos 

de cursos de licenciatura, 
acadêmicos de cursos de 

magistério.

Relatório Final

Curso Básico de Língua 
Portuguesa para Haitianos 

e Demais Imigrantes
28/2020

Promover a inclusão de imigrantes por meio de 
um curso interdisciplinar e intercultural de 

imersão na Língua Portuguesa de forma básica 
nas suas quatro habilidades: escrita, fala, leitura 

e compreensão; das mídias e plataformas 
digitais; com a abordagem de noções de 

Administração, Segurança e Saúde voltadas a  
conhecimentos necessários à inclusão ao 

mundo do trabalho e Geografia intercultural no 
sentido de conhecer e compreender melhor as 

questões sociais e culturais do contexto em que 
vivem atualmente.

FLAVIA WALTER 6 2 Alunos do Superior; Alunos 
Estrangeiros Relatório Final

http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/SEMANA-ACAD%C3%8AMICA-DA-LICENCIATURA-EM-MATEM%C3%81TICA-III-SAMAT.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/F%C3%B3rum-Nacional-dos-Coordenadores-de-N%C3%BAcleos-de-Acessibilidade-da-Rede-Profissional-Tecnol%C3%B3gica.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/Encontro-Nacional-sobre-Inclus%C3%A3o-Escolar-da-Rede-Profissional-Tecnol%C3%B3gica-1.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/O-espa%C3%A7o-do-l%C3%BAdico-na-escola-uma-proposta-multidisciplinar-de-forma%C3%A7%C3%A3o-continuada-para-professores..pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/Curso-B%C3%A1sico-de-L%C3%ADngua-Portuguesa-para-Haitianos-e-Demais-Imigrantes.pdf
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MÃOS LIMPAS: 
desenvolvimento de ações 
educativas e de incentivo à 
higienização das mãos para 

prevenir a COVID 19

28/2020

Orientar a comunidade acadêmica e estudantes 
das escolas da Rede pública de Camboriú sobre 

a correta lavagem das mãos na prevenção da 
COVID 19.

FLAVIA DE SOUZA 
FERNANDES 0 2

Docente, técnicos administrativos e 
estudantes;  Estudantes da Rede 
de escolas públicas de Camboriú

Relatório Final

Relógio Medicinal: 
Educando para a Saúde 28/2020

Difundir o conhecimento sobre a fitoterapia a 
toda comunidade interna do Campus Camboriú 
e comunidade externa relacionado ao projeto 
Selo Social - Meu Bairro e Eu: sensibiliza, no 
bairro Santa Regina na cidade de Camboriú 

através da experiência prática do relógio 
medicinal.

WILSON JOSE 
MORANDI FILHO 5 2 Discentes, técnicos administrativos 

e docentes; Comunidade em geral. Relatório Final

Projeto Ecosol: 
desenvolvendo a Economia 
Solidária no município de 

Camboriú

28/2020

Desenvolver populações vulneráveis através da 
Economia Solidária para geração de trabalho e 
renda, e atuar no desenvolvimento de políticas 

públicas de fomento à Economia Solidária.

FERNANDA CARVALHO 
HUMANN 6 2

Discentes e servidores; Artesãs e 
produtores de alimentos na cidade 

de Camboriú
Relatório Final

Programa de Proteção e 
Defesa Civil nas escolas 28/2020

Desenvolver um programa visando a 
incorporação da temática “Defesa Civil na 

Escola” capacitando professores, alunos e seus 
familiares para atuarem de forma compartilhada 
e eficaz na gestão de risco de desastres junto a 
comunidade e a Proteção e Defesa Civil de seu 
município proporcionando ao aluno identificar as 

ações de Prevenção, Mitigação, Preparação, 
Resposta e Recuperação no seu dia a dia, 
desenvolvendo também a consciência de 
importantes habilidades nas relações que 

estabelecem consigo mesmos, com os outros e, 
com meio ambiente conduzindo os participantes 
a pensar, integrar no seu cotidiano percepções 
sobre o que ele pensa ,e como ele deve agir 

antes, diante e depois dos cenários com ele e 
com seus amigos, professores, familiares, etc.

CLEONICE MARIA 
BEPPLER 3 3

Discentes, doscentes e técnicos 
administrativos; rofessores,alunos 

e familiares da rede escolar 
municipal e estadual de SC ( 

alunos de 6 e 7 ano).

Relatório Final

MUSICARTE: 
CONCERTOS DIDÁTICOS 

e 
CINEARTE/CINEBIOGRAFI

A

28/2020

Ofertar à comunidade camboriuense a 
possibilidade de ampliar o repertório cultural e 

artístico através de concertos didáticos e 
projeções cinematográficas, palestras, oficinas, 

master-classes.

DEBORA DE FATIMA 
EINHARDT JARA 8 2 Servidores e discentes; 

Comunidade local e regional. Relatório Final

http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/M%C3%83OS-LIMPAS-desenvolvimento-de-a%C3%A7%C3%B5es-educativas-e-de-incentivo-%C3%A0-higieniza%C3%A7%C3%A3o-das-m%C3%A3os-para-prevenir-a-COVID-19.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/Rel%C3%B3gio-Medicinal-Educando-para-a-Sa%C3%BAde.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/Projeto-Ecosol-desenvolvendo-a-Economia-Solid%C3%A1ria-no-munic%C3%ADpio-de-Cambori%C3%BA.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/Programa-de-Prote%C3%A7%C3%A3o-e-Defesa-Civil-nas-escolas-IFC-em-parceria-com-a-Defesa-Civil-do-Estado-de-Santa-Catarina.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/MUSICARTE-CONCERTOS-DID%C3%81TICOS-e-CINEARTE-CINEBIOGRAFIA.pdf
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Literatura e vestibular: 
encontros de fruição leitora 28/2020

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.

LIVIA DA SILVA 
PERENHA VETTER 2 2

Alunos do Técnico integrado; 
Interessados em literatura e 

vestibular.
Relatório Final

Laboratório de Ensino do 
Curso de Pedagogia 28/2020

Propor o desenvolvimento de atividades de 
pesquisa, de ensino e de extensão, capazes de 
atender as necessidades de melhoria da prática 

pedagógica dos profissionais da educação; 
Vincular outros projetos que estão em 

andamento, relacionados a práticas de ensino, 
pesquisa e extensão, após a manifestação de 

interesse do coordenador do projeto.

MARILANDES MOL 
RIBEIRO DE MELO 3 2

Docentes e discentes dos cursos 
de Licenciatura em pedagogia e 

matemática; Profissionais da 
educação e estudantes das redes 
públicas e privadas dos município.

Relatório Final

Clube de Leitura do IFC 
Camboriú 28/2020

Realizar discussões, reflexões e debates acerca 
da literatura no âmbito das linguagens, 

observando a relação do texto literário com a 
sociedade e a cultura na contemporaneidade; 
Ampliar a habilidade de leitura e interpretação 
de textos em geral, a partir da leitura de textos 

literários. 

LIVIA DA SILVA 
PERENHA VETTER 2 2

Alunos do Técnico integrado; 
Adolescentes e jovens 

interessados em literatura.
Relatório Final

Concurso Literário Vozes 
do IFC Camboriú 28/2020

Fomentar a escrita literária entre os discentes e 
egressos do IFC Camboriú; Despertar e 

incentivar a escrita e leitura fruitiva entre a 
comunidade acadêmica e externa ao IFC 

Camboriú.

LIVIA DA SILVA 
PERENHA VETTER 4 1 Alunos do Técnico integrado; 

Egressos. Relatório Final

Ciclo de Debates Mundos 
em Movimentos 28/2020

Construir ambientes de aprendizagem 
transdisciplinares voltados para o debate, 
divulgação e valorização do conhecimento 

científico.

MICHELE LEAO DE 
LIMA AVILA 0 1

Estudantes, Professores (as), 
Pesquisadores (as), Acadêmicos 

(as) e comunidade interna; 
Pessoas interessadas.

Em andamento

Brinquedoteca e Atelier 
pedagógico: diálogos com 

pedagogias ecológicas e da 
infância

28/2020

Promover formação inicial e continuada de 
qualidade a professores/as e estudantes; 

Subsidiar teórica e metodologicamente o/a 
professor/a e futuro professor/a; Garantir o 

direito fundamental das crianças a tempos e 
espaços de brincadeira e interações a partir de 

múltiplas linguagens;

MAGALI DIAS DE 
SOUZA 3 2

Estudantes do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia e 

demais estudantes do IFC campus 
Camboriú; Professores/as da rede 
pública e crianças matriculadas em 
Centros de Educação Infantil dos 

municípios de Camboriú e 
Balneário Camboriú.

Relatório Final

http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/Literatura-e-vestibular-encontros-de-frui%C3%A7%C3%A3o-leitora.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/Laborat%C3%B3rio-de-Ensino-do-Curso-de-Pedagogia.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/Clube-de-Leitura-do-IFC-Cambori%C3%BA.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/Concurso-Liter%C3%A1rio-Vozes-do-IFC-Cambori%C3%BA.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/Brinquedoteca-e-Atelier-pedag%C3%B3gico-di%C3%A1logos-com-pedagogias-ecol%C3%B3gicas-e-da-inf%C3%A2ncia.pdf
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Semana do Meio Ambiente 
- NGA Institucional 08/2021

A Semana do Meio Ambiente do NGA 
Institucional faz parte das ações propostas no 

Plano de Logística Sustentável do IFC e tem por 
finalidade criar uma postura crítica e ativa em 

relação aos problemas ambientais existentes no 
planeta, e mais precisamente na região de 

atuação do IFC.

MICHELA CANCILLIER 15 1 Servidores e discentes do IFC, 
comunidade. Relatório Final

PARA ALÉM DA ESCOLA 
Curso na área de educação 

financeira e inteligência 
emocional

08/2021

O objetivo geral do curso é que os integrantes 
consigam desenvolver um planejamento de vida 

para os próximos 10 anos, onde suas 
habilidades nas áreas de educação financeira e 

inteligência emocional devem estar inclusas.

ANDREIA REGINA 
BAZZO 0 2 Adolescentes. Relatório Final

Configuração, Montagem, 
Instalação e Manutenção de 

Computadores
08/2021

Treinar e capacitar pessoas sem uma formação 
específica, para entender, configurar, montar, 
dar manutenção e instalar o software base e 

programas de escritório e utilitários em 
computadores pessoais.

AUJOR TADEU 
CAVALCA ANDRADE 1 0 Discentes dos cursos técnicos, 

discentes de outras escolas. Relatório Final

I CICLO DE CONVERSAS 
PPGE IFC: TEMAS 

CONTEMPORÂNEOS 
DA/NA EDUCAÇÃO

08/2021

Oportunizar aos acadêmicos e professores/as 
dos cursos do Ensino Médio, das Licenciatura e 
da Pós-Graduação em Educação (lato e stricto 
sensu) do IFC, bem como dos profissionais da 

Educação Básica das redes municipais e 
estadual de ensino da AMFRI, um espaço de 

reflexão e discussão em torno de temas 
contemporâneos relacionados à educação e a 

especificidade da formação docente.

FILOMENA LUCIA 
GOSSLER RODRIGUES 

DA SILVA
8 4

Estudantes dos cursos de 
formação de professores em nível 
de graduação e pósgraduação e 

docentes e TAES do IFC, 
Trabalhadores da educação das 

redes municipal, estadual e federal.

Relatório Final

I Seminário de Pesquisas 
PPGE-IFC: entre o local e o 

global
08/2021

Discutir os desafios da pesquisa nos cursos de 
graduação e pós-graduação no Brasil, na 

interface com o contexto pandêmico e atuais 
políticas de austeridade que atingem as áreas 

de formação das Ciências Humanas.

IDORLENE DA SILVA 
HOEPERS 5 2

Acadêmicos dos Cursos de 
Licenciatura e do Mestrado em 

Educação, Profissionais da 
educação básica.

Relatório Final

Projeto Integrador I - 
Curricularização da 

Extensão
08/2021

Coordenar e conduzir os trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do componente 

curricular "Projeto Integrador I", registrando as 
ações de extensão a eles associadas.

RAFAEL DE MOURA 
SPERONI 3 13

Estudantes matriculado no 
componente curricular "Projeto 

Integrador I", Comunidade 
alcançada pelos projetos.

Relatório Final 

http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/Semana-do-Meio-Ambiente-NGA-Institucional.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/PARA-AL%C3%89M-DA-ESCOLA-Curso-na-%C3%A1rea-de-educa%C3%A7%C3%A3o-financeira-e-intelig%C3%AAncia-emocional-1.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/Configura%C3%A7%C3%A3o-Montagem-Instala%C3%A7%C3%A3o-e-Manuten%C3%A7%C3%A3o-de-Computadores-1.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/I-CICLO-DE-CONVERSAS-PPGE-IFC-TEMAS-CONTEMPOR%C3%82NEOS-DA.-NA-EDUCA%C3%87%C3%83O-1.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/I-Semin%C3%A1rio-de-Pesquisas-PPGE-IFC-entre-o-local-e-o-global.pdf
http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/Projeto-Integrador-I-Curriculariza%C3%A7%C3%A3o-da-Extens%C3%A3o.pdf


AÇÕES DE EXTENSÃO CONTEMPLADAS COM FOMENTO DO CAMPUS E DESENVOLVIDAS EM 2021

Título do projeto Edital Objetivo Coordenador(a) do 
projeto de Extensão

Número 
de 

servidor
es 

colabora
dores

Número 
de 

discent
es 

colabor
adores

Descrição da comunidade 
assistida

Resultados obtidos e/ou 
trabalhos publicados - 

(inserir link de acesso ao 
trabalho publicado)

MUSEU DA PESSOA: 
CADA ESCOLA UM 

MUSEU
08/2021

Participar do "Curso de Formação de 
Formadores na Tecnologia Social da Memória 

do Museu da Pessoa". Ofertar o Curso de 
Tecnologia Social Museu da Pessoa no IFC 

CAM, para público interno e para outras escolas 
da região da AMFLI. Implantar a Tecnologia 
Social "Museu da Pessoa Cada Escola Um 

Museu", no IFC CAM.

SONIA REGINA 
LAMEGO LINO 4 1

Comunida Escolar, Pessoas que 
passaram pelo IFC CAM, que 
fizeram parte da comunidade 

acadêmica, que estão em outras 
organizações, aposentadas, etc

Relatório Final

http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/MUSEU-DA-PESSOA-CADA-ESCOLA-UM-MUSEU.pdf

