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PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO CONTEMPLADOS COM FOMENTO DO CÂMPUS E DESENVOLVIDOS EM 2014

TITULO DO 
PROJETO

OBJETIVO COORDENADOR 
DO PROJETO

SERVIDORES 
COLABORADORES

ESTUDANTES 
DO ENSINO 

MÉDIO

ESTUDANTES DE 
GRADUAÇÃO

Descrição da 
população/comuni
dade assistida em 
situação de risco, 

quando houver

Resultados obtidos e 
trabalhos publicados

Profissionalização de 
pessoas com 
necessidades 
específicas

Oferecer qualificação de nível 
básico para estudantes do IFC 
Campus Videira com 
necessidades específicas, bem 
como comunidade externa

Vera Regina 
Mazureck

Mário Ferreira Resende
Luana Araujo Huff
Marizete Spessato
Leila Rossi
Ricardo Annes
Tiago Lopes Gonçalves
Wanderson Rigo

 Ao final, esperamos que os 
estudantes possam estar 
qualificados minimamente 
para o mercado de trabalho 
e possam receber 
certificado de acordo com 
rendimento apresentado ao 
longo dos módulos

Literatura na Rede Articular o uso das TICs na 
produção de textos com o fim 
de formar leitores críticos e 
desenvolver competências 
para uma escrita significativa 

Adriana Hoffmann Karla Goularte da Silva 
Gründler, Marizete 
Bortolanza Spessatto

Natalia Palhoza Alunos e professores 
das escolas públicas 
da região

http://literatura-na-
rede.blogspot.com.br/

Desenvolvimento e 
Implantação de Brigada 
de Emergência no 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFC – 
Campus de Videira 
(SC)*

Implantar equipe brigada de 
emergência para atendimento 
de primeiros socorros e 
evacuação de área até o ponto 
de encontro em casos de 
sinistros (incêndios)

Márcia Elizabéte 
Schüler

Silviane Schaffrath Robson Borges e
Miriam Rigo

Servidores, discentes 
e colaboradores do 
IFC Campus Videira

Espera-se boa 
receptividade pelo público-
alvo haja vista a 
implantação da Brigada de 
Emergência é de grande 
importância em situações 
de sinistro e primeiros 
socorros 

Vivenciando a 
Segurança do Trabalho 
por meio de ações 
ergonômicas no IFC – 
Campus Fraiburgo

Desenvolver ações de 
segurança do trabalho 
empregando princípios 
ergonômicos nos diferentes 
setores do Instituto Federal 
Catarinense Campus Videira.

Giordana Ferreira de 
Oliveira

Fernanda Zanotti
Leonardo Bridi
Matias Marquesan de 
Oliveira

Alice Maciel --- Servidores do IFC Conscientização da 
comunidade de servidores 
IFC Campus Videira quanto 
as possibilidades de 
melhorias contínuas 
voltadas para a sua saúde e 
segurança do trabalho por 
meio dos princípios da 
ergonomia.

IFC – Campus Videira e 
suinocultores da região. 
Estreitando lações 
mediante Extensão 
Rural

Identificar de forma clara e 
objetiva os problemas técnicos 
e produtivos da suinocultura 
regional

Marinês Kerber Bárbara Bauerle Suinocultores da 
região e alunos do 
curso Téc em 
Agropecuária do IFC 
Videira

Espera-se facilitar o contato 
com os suinocultores com 
temáticas que permitam a 
condução de sistemas de 
produção viáveis 

http://literatura-na-rede.blogspot.com.br/
http://literatura-na-rede.blogspot.com.br/


Propagação Vegetativa 
de Plantas medicinais, 
temperos e plantas 
ornamentais

A prática de propagação pela 
técnica de estaquia torna-se 
interessante no cultivo 
comercial de plantas 
medicinais por permitir 
obtenção de mudas idênticas a 
planta matriz proporcionando 
plantios mais uniformes

Marcelo Diel Osmar Alberto Crestani Kelly Coser Alunos e Servidores 
do IFC Campus 
Videira

Ensino e aprendizagem, 
bem como, pesquisar a 
utilização de materiais 
alternativos como copos e 
garrafas pet como 
substitutos das bandejas e 
tubetes
Pretende-se estudar a 
utilização de materiais 
alternativos para a 
confecção de vasos para o 
transplante das mudas após 
enraizadas

Projeto EAD em 
Informática Básica: 
Inclusão Digital

Construir uma plataforma Web 
para fornecer  treinamentos em 
informática básica com 
certificado.

Vinícius Barreto 
Klein

-- Adnei William 
Donatti

– População em geral Envolvimentos dos alunos 
na preparação das vídeo-
aulas.
Número elevado de 
visualizações no youtube.

Grupo de Dança 
Tradicionalista do IFC – 
Campus Videira*

Integrar, valorizar e divulgar as 
manifestações da cultura 
popular da Região Sul do 
Brasil através de um grupo de 
Dança Tradicionalista Gaúcha 
no IFC – Campus Videira. 

Danieli Vieceli Angela Maria Crotti da 
Rosa
Matias Marchesan de 
Oliveira

Gustavo Andres 
Guzzi e João Vitor 
Lippert

--- Comunidade em geral http://videira.ifc.edu.br/antig
o/index.php?
option=com_content&view=
article&id=733:eixo-cultural-
e-artistico-do-campus-e-
fortalecido-co  m-o-grupo-  
herdeiros-do-
pago&catid=1:latest-
news&Itemid=110

Você conhece sua 
História? O Movimento 
do Contestado e a sala 
de aula; 
Desenvolvimento de 
jogo(s) para alunos e 
professores de escolas 
públicas municipais de 
Videira (SC) e região*

Produzir um jogo sobre o 
movimento do Contestado que 
possa ser rodado em qualquer 
computador e que sirva de 
material didático a ser utilizado 
nas aulas de História dos anos 
finais do Ensino Fundamental 
das escolas públicas 
municipais de Videira, 
Fraiburgo, Pinheiro Preto, 
Iomerê e Salto Veloso

Cristiane Aparecida 
Fontana Grümm

Maurício Natanael 
Ferreira
Amanda Peretti

Higor Donato 
Lazari Conte
Rangel Lindani

Escolas públicas 
municipais de Videira, 
Fraiburgo, Pinheiro 
Preto, Iomerê e Salto 
Veloso

Espera-se que o jogo possa 
contribuir com a 
preservação de parte do 
patrimônio histórico e 
cultural não só dos 
municípios em questão, 
fortemente marcados pela 
memória desse episódio, 
como também de uma parte 
da História do Brasil
Além é claro de provocar a 
reflexão sobre o ensino da 
História nas séries finais do 
Ensino Fundamental e 
apontar possibilidades de 
promover melhorias na 
realidade do processo de 
ensino aprendizagem na 
sala de aula

http://videira.ifc.edu.br/antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=733:eixo-cultural-e-artistico-do-campus-e-fortalecido-com-o-grupo-herdeiros-do-pago&catid=1:latest-news&Itemid=110
http://videira.ifc.edu.br/antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=733:eixo-cultural-e-artistico-do-campus-e-fortalecido-com-o-grupo-herdeiros-do-pago&catid=1:latest-news&Itemid=110
http://videira.ifc.edu.br/antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=733:eixo-cultural-e-artistico-do-campus-e-fortalecido-com-o-grupo-herdeiros-do-pago&catid=1:latest-news&Itemid=110
http://videira.ifc.edu.br/antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=733:eixo-cultural-e-artistico-do-campus-e-fortalecido-com-o-grupo-herdeiros-do-pago&catid=1:latest-news&Itemid=110
http://videira.ifc.edu.br/antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=733:eixo-cultural-e-artistico-do-campus-e-fortalecido-com-o-grupo-herdeiros-do-pago&catid=1:latest-news&Itemid=110
http://videira.ifc.edu.br/antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=733:eixo-cultural-e-artistico-do-campus-e-fortalecido-com-o-grupo-herdeiros-do-pago&catid=1:latest-news&Itemid=110


Projeto para Emissão 
de Certificados 
eletrônicos no Eventos 
do IFC

Criar um sistema de emissão 
de certificados de forma 
eletrônica para os eventos do 
IFC – Campus Videira

Leila Lisiane Rossi Angela Maria Crotti da 
Rosa, Tiago Heineck

Jeferson Boesing Todos os interessados 
em participar dos 
eventos ofertados 
pelo IFC – Campus 
Videira

Como resultado final o 
sistema online permite a 
realização de quatro 
funcionalidades: emissão 
de certificados, validação 
de certificados, consulta do 
usuário e consulta interna 
do campus. Esse sistema 
foi utilizado na emissão dos 
certificados da IV FICE do 
Campus Videira

Formação  continuada 
de  professores  e 
gestores  da  Educação 
de Jovens e Adultos de 
Videira e região

Apresentar  e  aprofundar 
elementos e especificidades da 
Educação de Jovens e Adultos 
–  EJA  na  atualidade, 
abordando  seus  aspectos 
históricos e práticos com vistas 
a  ampliar  as  discussões  na 
formação  contínua  de 
professores  e  gestores 
atuantes na educação básica

Inês Soares Nunes 
Poggio

Jane Suzete Valter, 
André Ricardo de 
Oliveira, Mário Ferreira 
Resende, Marizete 
Spezzatto, Davi Cézar 
da Silva, Cristiane 
Aparecida F Grumm, 
Carla G Santin 
Fernandes

Morgana Dreon, 
Greissi Peretti

Professores e 
gestores da Educação 
de Jovens Adultos, 
Gerência Regional de 
Educação de Videira 
e demais professores 
da rede pública 
interessados na área 
de formação

Realização de duas 
palestras e encontros para 
ampliar e construir 
mediações e reflexões 
acerca das práticas de 
ensino para EJA

Revestimento Térmico 
de residências 
utilizando embalagens 
tetra pak*

Melhorar as condições 
humanas de sobrevivência das 
famílias carentes do município 
de Videira, com o intuito de 
fazer a reciclagem e 
reutilização de embalagens 
tetra park, comumente 
descartada em aterros 
sanitários convencionais, mais 
presente no dia a dia da 
comunidade.

Jaquiel salvi 
Fernandes

Marcelo Diel Andressa Sartor 
Bortolozo, Lucas 
Augusto Levek, 
carlos Vitor Deon, 
Nathália 
Gonçalves de 
Moraes, Letícia 
Scopel, Nicolle 
Lyra de Morais, 
Luana Aparecida 
da Veiga, Maria 
Eduarda Zanotti 
Pierezan, Bruna 
Schoffen Dalmolin, 
Alysson Eduardo 
Leão de Lima, 
Mozara Sisnande

Famílias carentes do 
município de Videira e 
Tangará-SC

Os painéis se mostraram 
um bom recurso sustentável 
no aspecto climático e outra 
mudança notável foi a 
diminuição de sujeira do 
telhado anteriormente 
trazida pelo vento. Além 
destas mudanças, a 
instalação dos painéis 
propôs um ambiente com 
melhor aparência.

Criação de Aplicativo 
da Extensão do IFC – 
Campus Videira

Criar um aplicativo para 
postagem de todos os eventos 
relacionados com os Projetos 
de Extensão do IFC – Campus 
Videira

Leila Lisiane Rossi Angela Maria Crotti da 
Rosa, Tiago Heineck

Higor Conte, 
Claudiléia Gaio 
Bandt

Interessados nos 
eventos de extensão 
do IFC – Campus 
Videira

O projeto consiste em um 
sistema web completo que 
tem por objetivo gerenciar 
as atividades docentes 
tanto na extensão quanto 
no ensino



Grupo de Dança 
Tradicionalista do IFC – 
Campus Videira

Integrar, valorizar e divulgar as 
manifestações da cultura 
popular da Região Sul do 
Brasil através de um grupo de 
Dança Tradicionalista Gaúcha 
no IFC – Campus Videira

Danieli Vieceli Matias Marchesan de 
Oliveira

Carolaine Fritzen, 
Fabíola de Castro, 
João Paulo Dal 
Bosco

Alunos regularmente 
matriculados no IFC – 
Campus Videira e 
alunos das demais 
escolas públicas da 
região

O projeto atingiu seus 
objetivos esperados 
superando as expectativas 
em relação ao 
comprometimento dos 
estudantes e da 
participação a convite em 
eventos externos onde foi 
possível representar a 
instituição

Produção de mudas de 
árvores nativas

Multiplicar e distribuir mudas 
de árvores nativas para a 
população local e conscientizar 
as pessoas sobre a 
importância geral das plantas

Alan Schreiner 
Padilha

Lucas Augusto 
Levek, Maria 
Eduarda Magrim 
Queiroga e 
Nathalie Aparecida 
Felicetti Luvison

População em geral Conclui-se  que a 
distribuição de mudas de 
árvores despertou o 
interesse sobre as mesmas 
assim como a sua 
preservação e a do espaço 
onde vivem

Criação de minhocas 
em diferentes 
compostos orgânicos

Produção de húmus para ser 
utilizado como fertilizante nas 
plantas produzidas na estuda 
da escola e na horta do asilo 
municipal

Marcelo Diel Bruna Bento 
Paravisi, Felipe 
Matheus Dick

Alunos do IFC – 
Videira e comunidade 
em geral

A produção de composto 
orgânico é uma alternativa 
viável e barata para reduzir 
os gastos com substratos 
agrícolas

No mundo da leitura: 
implantação do 
Literatório no Campus 
Videira do IFC

Contribuir com a formação de 
leitores críticos e com a 
consolidação do gosto pela 
leitura, aproximando 
estudantes dos primeiro e 
segundo ciclos do Ensino 
Fundamental das ações 
desenvolvidas pelo IFC – 
Videira

Marizete Bortolanza 
Spessatto

Karla Goularte da Silva 
Grundler

Comunidade em geral Implementação do 
literatório, catalogação de 
obras do acervo 
arrecadadas através de 
campanha de doação de 
livros

Inclusão  digital  como 
fator de inclusão social 
para  os  idosos  de 
Videira

Verificar  se  os  idosos 
desenvolvem  as  qualidades 
inteligentes,  reconhecimento 
do novo,  criação de cenários, 
opção  inteligente  e 
reconsideração  das  próprias 
ideias,  pela  avaliação  da 
qualidade da própria produção 
com  o  auxílio  da  inclusão 
digital

Marcos Collares 
Machado Bina de 
Souza

Daniela Bay Idosos do município 
de Videira

Análise de resultados 
obtidos pelo projeto Curso 
de formação inicial e 
continuada para os idosos 
aprenderem a utilizar as 
ferramentas 
computacionais(2013)

Grupo de Estudos em 
Atualidades

Promover o estudo da 
atualidade em seus diferentes 
aspectos: social, econômico, 
cultural, político, ambiental e 
artístico.

André Ricardo de 
Oliveira

Comunidade em geral Discussões, debates e 
oficinas a respeito do tema 
proposto pelo projeto



Elaboração das 
Tecnologias Assistivas 
voltadas ao Estímulo do 
Potencial Cognitivo de 
Crianças com 
Deficiência Intelectual 
de Videira/SC

Conceber uma tecnologia 
assistiva para o 
desenvolvimento da cognição 
de crianças com deficiência 
intelectual

Denise Danielli 
Pagno

Crianças com 
deficiência intelectual 
e a comunidade em 
geral

Aulas de informática básica 
para crianças em situação 
familiar desfavorável

Curso de Formação 
Inicial e Continuada 
para Inclusão Digital de 
Idosos

Desenvolver ações, através da 
inclusão digital que promova o 
maior acesso do idoso à 
utilização das tecnologias, 
visando à melhoria na sua 
qualidade de vida

Jane Suzete Valter Ana Paula Candiago Idoso de Videira e 
região

Curso de inclusão digital 
para idosos
http://videira.ifc.edu.br/blog/
2014/12/19/confira-f  otos-  
do-encerramento-do-curso-
de-inclusao-digital-para-
idosos/

Revestimento térmico 
de residências de 
famílias carentes 
através da reutilização 
de embalagens tetra 
pak

Melhorar as condições 
humanas de sobrevivência das 
famílias carentes do município 
de Videira, com o intuito de 
fazer a reciclagem e 
reutilização de embalagens 
tetra pak, comumente 
descartada em aterros 
sanitários convencionais

Jaquiel Salvi 
Fernandes

Carlos Vitor Deon, 
Nathália 
Gonçalves de 
Moraes, Letícia 
Scopel, Nicolle 
Lyra de Morais, 
Luana Aparecida 
da Veiga, Maria 
Eduarda Zanotti 
Pierezan, Bruna 
Schoffen Dalmolin, 
Alysson Eduardo 
Leão de Lima, 
Mozara Sisnande

Famílias carentes do 
município de Videira

Os painéis se mostraram 
um bom recurso sustentável 
no aspecto climático e outra 
mudança notável foi a 
diminuição de sujeira do 
telhado anteriormente 
trazida pelo vento. Além 
destas mudanças, a 
instalação dos painéis 
propôs um ambiente com 
melhor aparência.

Horta Escolar para 
Plantas Medicinais e 
Aromáticas

Tem como proposta produzir, 
cultivar, manipular mudas de 
plantas medicinais a partir de 
espécies da região, resgatando 
com isso o uso de remédios 
alternativos e naturais, no 
desejo de poder auxiliar a 
comunidade acadêmica e local 
no tratamento e prevenção de 
doenças mais comuns e de 
menor gravidade

Gilson Ribeiro 
Nachtigall

Sabrina Sgarbi 
Tibolla

Escola Nucleada 
Municipal Silva 
Paranhos de Rio das 
Antas e comunidade 
local

Elaboração da horta com 
plantas medicinais e 
disponibilização de cartilhas 
instrutivas ensinando como 
plantar as plantas 
medicinais, seus princípios 
ativos e utilização de 
remédios fitoterápicos

Sistema fotovoltaico 
para alimentação de 
pequenos 
equipamentos em 
corrente contínua 
utilizando um conversor 
CC-CC Boost

Desenvolver um sistema 
fotovoltaico para alimentação 
de pequenos equipamentos 
em corrente contínua

Edson Ítalo Mainardi 
Junior

Carlos Roberto Pereira 
Oliboni, Raul E 
Fernandez Sales

Jean Henrique 
Olivo Piccinin, 
Thainan Benetti, 
Rafael de Borba

Comunidade em geral Estudo e desenvolvimento 
de um sistema fotovoltaico

http://videira.ifc.edu.br/blog/2014/12/19/confira-fotos-do-encerramento-do-curso-de-inclusao-digital-para-idosos/
http://videira.ifc.edu.br/blog/2014/12/19/confira-fotos-do-encerramento-do-curso-de-inclusao-digital-para-idosos/
http://videira.ifc.edu.br/blog/2014/12/19/confira-fotos-do-encerramento-do-curso-de-inclusao-digital-para-idosos/
http://videira.ifc.edu.br/blog/2014/12/19/confira-fotos-do-encerramento-do-curso-de-inclusao-digital-para-idosos/
http://videira.ifc.edu.br/blog/2014/12/19/confira-fotos-do-encerramento-do-curso-de-inclusao-digital-para-idosos/


Implantação e 
manutenção de área de 
Jardinagens e 
Paisagismo no IFC - 
Videira

Implantação e manutenção de 
área de jardinagem e 
paisagismo no IFC Videira

Osmar Alberto 
Crestani

Ricardo de Araújo, 
Marcelo Diel

Leandro Nunes 
Pinto

Comunidade 
acadêmica do IFC 
câmpus Videira

Produção de mudas de 
plantas ornamentais e 
embelezamento das áreas 
externas do IFC Campus 
Videira

Projeto paisagístico e 
Jardinagem no Asilo O 
Lar Bom Samaritano de 
Videira-SC

Formar um técnico 
agropecuário consciente de 
seu papel dentro da sociedade 
e que possa colaborar com 
projetos e contribuir na 
melhoria da qualidade de vida 
de pessoas idosas e suas 
limitações. Motivar os idosos a 
realizar pequenos trabalhos 
em jardinagem, resgatando 
sua dignidade e autoestima

Ricardo de Araújo Osmar Alberto Crestani, 
Alan Schreiner Padilha, 
Luiz João Gaio, Marcelo 
Diel

Asilo Lar Bom 
Samaritano

Tornar a área verde do Asilo 
Lar Bom Samaritano um 
lugar mais agradável e 
oportunizar aos jovens 
estudantes uma reflexão 
sobre a terceira idade e 
formas de auxiliar os 
anciãos e suas famílias 
durante o período que estes 
permanecem no asilo

Utilização de 
Microcontrolador de 
alta capacidade 

Apresentar aos alunos de 
eletroeletrônica ferramentas 
utilizadas nos modernos 
equipamentos de controle de 
processos industriais e 
também no processamento de 
energia gerada por fontes 
alternativas

Alécio Comelli Milena Liege dos 
Santos Trindade

Alunos do curso de 
eletroeletrônica e 
comunidade em geral

Implementação de 
exemplos de aplicação de 
microcontroladores e testes 
de desempenho com 
posterior apresentação em 
Power point e construção 
de um gia de programação 
(apostila) disponibilizado 
aos alunos do curso técnico 
em eletroeletrônica e a 
pesquisadores

Atividades Culturais no 
Instituto Federal 
Catarinense – uma 
contribuição para 
manter e cultivar 
costumes e as 
tradições de Videira e 
Região

Inserir a comunidade interna e 
externa ao IFC em atividades 
culturais voltadas aos 
costumes regionais

Vera Regina 
Mazureck

Silviane Schffrath
Leila Lisiane Rossi
Angela Maria Crotti da 
Rosa
Aledson Rosa Torres
Georgete Ferronato
Matias Marchesan de 
Oliveira
Danieli Viecelli
Rodrigo Zuffo
Guilhermo Figoli
Jorge Celestino
Daniel Schambach
Marizete B. Spessatto

– Cléia Ester Martins 
dos Santos
Roseli Schoffen
Elizangela de 
Almeida Santos

Envolvimento da 
comunidade italiana, 
principalmente as 
senhoras do interior.

http://videira.ifc.edu.br/blog/
2014/10/21/1o-festival-
mangiare-de-gastronomia-
e-sucesso-em-videira/

Aperfeiçoamento  em 
lógica  e  linguagens de 
programação 
contribuindo  para 
melhoria  da  qualidade 
da  produção  de 
software  em  Videira  e 
Região

Contribuir para a melhoria do 
desempenho profissional dos 
desenvolvedores de software 
em Videira e região

Marcelo Massocco 
Cendron

Wanderson Rigo
Silviane Schaffrath
Leila Lisiane Rossi
Angela Maria Crotti da 
Rosa
Pablo A. Reyes Meyer
Mauricio Ferreira
Vinicius Barreto Klein

--- Dieyson França 
Padilha e Leonardo 
Lopes de 
Albuquerque

Comunidade em 
geral, interessda no 
assunto.

http://videira.ifc.edu.br/blog/
2014/06/11/cursos-  fics-  
complementam-estudos-e-
promovem-interacao-com-
a-comunida

http://videira.ifc.edu.br/blog/2014/06/11/cursos-fics-complementam-estudos-e-promovem-interacao-com-a-comunidade/
http://videira.ifc.edu.br/blog/2014/06/11/cursos-fics-complementam-estudos-e-promovem-interacao-com-a-comunidade/
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Avaliando o avaliar Analisar as práticas 
desenvolvidas no processo 
ensino e aprendizagem no 
curso superior em 
Ciência da Computação e 
Técnico de nível médio em 
Informática comparando as 
práticas e 
instrumentos avaliativos e seus 
respectivos resultados. 

Vera Regina 
Mazureck

Angelita Retore de 
Araujo Zanella
Lizete Camara Hubler
Loriane Vieceli
Viviane Aparecida 
Trindade

--- Michelle Tassila da 
Silva
Phellip Ferreira da 
Silva

Alunos do curso de 
pedagogia do 
município

http://videira.ifc.edu.br/blog/
2015/04/08/participe-
conosco-do-curso-
estrategias-de-ensino/

Segurança no Trabalho 
para Agricultores das 
comunidades rurais do 
município de Videira

Oportunizar aos agricultores e 
suas famílias, nas 
comunidades rurais do 
município de Videira, o acesso 
ao conhecimento sobre 
Segurança do Trabalho 
estimulando praticas seguras 
nas atividades agrícolas

Fernanda Zanotti Márcia Elizabete 
Schüler

Anelise Fiorelli
Maria Eduarda 
Zanotti Pierezan
Simara Rossato
Fábio Santos

Produtores rurais Atingir o público estimado 
para participar dos 
encontros
Conseguir a 
conscientização do público 
e aplicação das práticas 
sugeridas em encontros nas 
propriedades rurais

Aplicação de robótica 
no auxílio da educação 
de disciplinas técnicas

Utilizando da competição 
saudável promover o 
crescimento dos alunos tanto 
tecnicamente quanto 
pessoalmente e desenvolver 
no aluno o interesse pela 
pesquisa

Marcelo M Cedrom Wanderson Rigo Murilo Moritz Parize
Bruno Luís Mocellin

Alunos de Ensino 
Médio da região

Desenvolver no IFC a 
cultura de competição em 
robótica com pretensões 
futuras de realização de 
competições em âmbito 
estadual

O uso da entrevista 
semi estruturada para 
verificar a evolução dos 
idoso no programa de 
Inclusão Social

Verificar através de entrevista 
semi estruturada se de fato a 
inclusão social de idosos pode 
ser feita através da Inclusão 
Digital

Marcos Collares 
Machado Bina de 
Souza

Ana Júlia Eleodoro 
Rampinelli

Gabryelle Pazin Idosos que tenham 
interesse em 
participar da Inclusão 
Digital

O desenvolvimento das 
qualidades inteligentes e a 
ampliação/manutenção do 
repertório da memória, 
rompendo com o mito da 
certeza de perda intensa de 
memória pelo 
envelhecimento. Assim 
sendo, as oficias de 
Inclusão Digital tem 
colaborado para uma visão 
mais ampla da possibilidade 
de uma longevidade com 
melhor qualidade associada 
à possibilidade de 
aprendizagem

http://videira.ifc.edu.br/blog/2015/04/08/participe-conosco-do-curso-estrategias-de-ensino/
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PROJETOS DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIOS (SEM FOMENTO DO CÂMPUS) E DESENVOLVIDOS EM 2014

TITULO DO 
PROJETO

OBJETIVO COORDENADOR 
DO PROJETO

SERVIDORES 
COLABORADORES

ESTUDANTES 
DO ENSINO 

MÉDIO

ESTUDANTES DE 
GRADUAÇÃO

Descrição da 
população/comuni
dade assistida em 
situação de risco, 

quando houver

Resultados obtidos e 
trabalhos publicados

Coletivo Artístico Delfos Constituir um grupo formado 
por discentes e servidores do 
IFC – Videira a fim de realizar 
experiências artísticas em 
artes cênicas e música

Márcia Elizabéte 
Schuler

Rodrigo Pivetta Werlang
Cheila Aparecida 
Bevilaqua
Isadora Cristina de Melo 
Coan
Alessandra Domingues 
Malheiro

--- --- Alunos do IFC Videira http://videira.ifc.edu.br/blog/
2014/08/29/ifc-convida-
para-o-musical-videira-km-
142/

Campanha do meio 
ambiente através de 
eco palestras, 
revitalizações de 
praças e trevos na 
localidade de Videira, 
Santa Catarina

Apresentar à sociedade 
acadêmica e local a 
importância de ser zeloso com 
o meio ambiente

Marcos Collares 
Machado Bina de 
Souza

Ricardo de Araujo
Marcelo Diel

Fabio Jacques de 
Souza Santos
Nathalie Felicetti 
Luvison
Bruna Dalmolin
Ronan Perazolli
Davy Pastore
Guilherme Orso
Murilo Furlan
Danilo Ávila
Lauana Cenci
Joice Furtado
Luiza Possenti
Tiago Moro
Daniel Perazolli
Felipe Zanotti

--- Moradores dos 
bairros mais carentes 
do município

http://videira.ifc.edu.br/b  log/  
2015/06/17/semana-do-
meio-ambiente-e-realizada-
com-sucesso-no-ifc-videira/ 

I Semana Acadêmica 
de Informática

Proporcionar momento de 
integração, interação e 
aprendizagem dos alunos, 
professores e palestrantes em 
atividades científicas, didáticas 
e culturais

Wagner Carlos 
Mariani

Georgete Ferronato
Angela Maria Crotti da 
Rosa
Leila Lisiane Rossi
Fabiana Mara Rubini
Raimundo José de 
Souza Castro
Marcelo Massocco 
Cendron
Wanderson Rigo
Cheila Aparecida 
Bevilaqua
Pablo Andres Reyes 
Meyer
Diego Ricardo Krohl
Tiago Heineck

Todos os alunos 
do Ensino Médio 
Integrado em 
Informática

Todos os alunos do 
Curso do Ciência em 
Computação

Comunidade 
interessada na área 
de informática

http://ifc.edu.br/event/seman
a-academica-da-
informatica/ 
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3ª SEAG – Semana de 
Estudos Agropecuários

Promover a atualização de 
estudantes, técnicos em 
agropecuária, produtores 
rurais e demais profissionais 
do setor agropecuário nas 
áreas de produção animal e 
vegetal, além de proporcionar 
maior interação entre a 
comunidade acadêmica do IFC 
campus Videiras e 
comunidade local

Marinês Kerber Alan Scrreiner Padilha
Gilson Ribeiro 
Nachtigall
Isadora Cristina de Melo 
Coan
Josy Alvarenga 
Carvalho Gardin
Marcelo Diel
Marinês Kerber
Nelson Jorge da Silva
Rafael Lizando 
Schumacher
Ricardo de Araujo
Silviane Schaffrath

Denis Boniatti
Emanuelle Gaio
Guilherme Orso
Guilherme Olivo
Henrique Vieceli
João Luiz Gaio
Leidiane Locatelli
Maiqsandro Motter
Merilise Hisi Cruz
Naiara 
Casagrande 
Denardi
Sabrina Grassi
Sabrina Tibolla
Willian Donatti

--- Comunidade 
interessada na área 
de Agropecuária

http://videira.ifc.edu.br/blog/
2014/10/22/palestra-de-
abertura-da-3a-seag-
aborda-agricultura-familiar-
e-pequenas-propriedades/

Corrida para o IFC Promover um evento com o 
objetivo de estimular a pártica 
regular de exercício físico, 
corrida de rua, integrando toda 
a comunidade escolar e 
externa

Cheila Aparecida 
Bevilaqua
André Ricardo 
Oliveira
Leandro Goulart 
Louzada
Angela Maria Crotti 
da Rosa
Georgete Ferronato

– – – Comunidade 
videirense que pratica 
corrida ou caminhada

http://videira.ifc.edu.br/blog/
2014/09/23/educacao-por-
mais-saude-e-tema-da-1a-
corrida-ifc/

Grupo de Estudos da 
Cultura Italiana – Canto 
Italiano

Continuar/aperfeiçoar o 
conhecimento da cultura 
italiana em Videira e região 
através do canto

Leila Lisiane Rssi Angela Maria Crotti da 
Rosa

--- --- Comunidade 
interessada na língua 
italiana

http://espiaonoticias.tv/i  ndex  
.php/cultura-2/5a-feira-do-
livro-e-o-1o-encontro-da-
magia-da-leitura-no-mundo-
dos-pingos-movimenta-
setor-cult  ural-de-videira/  

Aplicação de robótica 
no auxílio da educação 
de disciplinas técnicas

Introduzir alunos ao ambiente 
de programação Microsoft 
Robotics Studio

Marcelo Massocco 
Cendron

– --- Thales Ferreira 
Batista

Alunos do Ensino 
Médio do município

http://observatorio.videira.ifc
.edu.br/extensao.html

III Simpósio da 
Pedagogia: educação, 
diversidade e inclusão

Refletir sobre a diversidade e 
os processos inclusivos no 
campo da educação e 
oportunizar a formação de 
professores e estudantes da 
área aprofundando o debate 
sobre a docência.

André Ricardo 
Oliveira
Francini Carla 
Grzeca
Jane Suzete Valter
Inês Soares Nunes 
Poggio
Mário Ferreira 
Resende
Marizete Bortolanza 
Spessato
Pollyana dos Santos

Tiago Heineck
Giorge Vanz
Juliana Carla Bauerle 
Motta
Georgete Ferronato

--- Todos os alunos do 
curso de Pedagogia

Professores e 
estudantes da área do 
município de Videira e 
região

http://videira.ifc.edu.br/simp
osio-pedagogia/

http://videira.ifc.edu.br/blog/
2014/04/30/inscricoes-
abertas-para-semana-de-
eletroeletronica-e-simposio-
da-pedagogia/
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Semana Acadêmica do 
Curso Técnico de 
Eletroeletrônica

Trazer profissionais da 
comunidade externa que 
atuam na área 
comercial/industrial 
eletroeletrônica com o objetivo 
de ministrar cursos e palestras 
apresentando detalhes do seu 
trabalho e experiência 
profissional

Marcos Colares 
Machado Bina

Alecio Comelli
Carlos Roberto Pereira 
Oliboni
Cleomar Pereira da 
Silva
Edson Ítalo Mainardi 
Júnior
Gabriel Madruga
Pablo Andres Reyes 
Meyer
Raul Eduardo 
Fernandez Sales
Thiago Possato

Todos os alunos 
do curso técnico 
em 
Eletroeletrônica

--- Comunidade interna e 
externa interessada 
na área

http://videira.ifc.edu.br/b  log/  
2014/04/30/inscricoes-
abertas-para-semana-de-
eletroeletronica-e-simposio-
da-pedagogia/
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