
PROJETOS DE EXTENSÃO – IFC VIDEIRA – 2017

PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO CONTEMPLADOS COM FOMENTO DO CAMPUS E DESENVOLVIDOS EM 2017

Título do Projeto Objetivo Período de
Vigência

Coordenador do
Projeto de

Extensão / Carga
Horária

Servidores
Colaboradores /
Carga Horária

Estudantes do
Ensino Médio

Estudantes de
Graduação

Descrição da
população/comu
nidade assistida
em situação de
risco, quando

houver

Resultados obtidos e
trabalhos publicados

Pensando a extensão 
com saberes 
diferentes

Oportunizar o 
aprendizado de diversar 
técnicas que resultem 
em trabalho e geração 
de renda

01/07/2016 
a 
30/06/2017

Gabriela Frizzo 
Patricio – 2h

Angela Maria 
Crotti da Rosa – 
1h
Camila Zanette 
Zuanazzi – 1h

– Regina Caon Mulheres do meio 
rural

http://videira.ifc.edu.br/
blog/2016/06/24/curso-
de-conserva-de-frutas-
e-finalizado-com-exito/

Artesanato Em EVA Confeccionar 
brinquedos de artesanto
em EVA para doar em 
escolas públicas do 
municpio de Videira, a 
fim de atender crianças 
d ebaixa renda.

01/07/2016 
a 
30/06/2017

Camila Zanette 
Zuanazzi – 4h

Angela Maria 
Crotti da Rosa – 
3h
Gabriela Frizzo 
Patricio – 3h

Angela Camila 
Orçatto da Rosa

– Crianças 
matriculadas em 
escolas públicas

http://videira.ifc.edu.br/
blog/2016/09/21/inovac
ao-e-interacao-foram-
os-pontos-fortes-da-
5a-fice/

Educação em saúde 
em escolas públicas 
de Videira

Desenvolver atividades 
de educaão em saúde 
junto às escolas 
públicas estaduais de 
Videira.

01/07/2016 
a 
30/06/2017

Alessandra 
Domingues 
Malheiro – 5h

Grazieli Ferreira 
da Rosa
Eliana Teresinha 
Quartiero – 5h

– Sabrina Secco 
de Souza 
Jaques

Crianças 
matriculadas em 
escolas públicas

Grupo de Danças 
Tradicionalistas 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.

01/07/2016 
a 
30/06/2017

Danieli Vieceli – 
8h

Camila Zanette 
Zuanazzi – 2h

Amanda 
Nathiana 
Sehnem

– Comunidade 
interna e externa

http://videira.ifc.edu.br/
blog/2016/08/09/aluno
s-do-campus-videira-
fazem-apresentacoes-
no-34o-seurs/

Intervalo Cultural Promover espaços de 
cultura, arte e lazer, 
estimulando a 
expressão, a 
criatividade e 

01/07/2016 
a 
30/06/2017

Juciara Ramos 
Cordeiro

Fernando Menon
– 2h
Frederico Santos
– 2h

Milena Pellin 
Bertuol 

– Comunidade 
interna e externa

http://videira.ifc.edu.br/
blog/2016/09/21/inovac
ao-e-interacao-foram-
os-pontos-fortes-da-
5a-fice/
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habilidades 
fundamentais para o 
desenvolvimento 
humano, favorecendo o 
processo de ensino e 
aprendizagem e a 
permanência do 
estudante com êxito no 
IFC – Campus Videira.

Inclusão Digital de 
Idosos

Desenvolver ações que 
possibilitem aos idosos 
a utilização dos recursos
tecnológicos existentes, 
permitindo-lhes que 
utilizem essas 
ferramentas com 
autonomia.

01/07/2016 
a 
30/06/2017

Jane Suzete Valter
- 5h

– – Mônica Grando Idosos 
cadastrados no 
CEVI

http://videira.ifc.edu.br/
estagios-extensao/wp-
content/uploads/sites/4
/2016/02/Resultado-
Final-Edital-009-2016-
Curso-de-Inform
%C3%A1tica-B
%C3%A1sica.pdf

Elaborar uma câmara 
de 
desidratação/dessecaç
ão de plantas 
utilizando a energia 
solar

Montar uma câmara 
para desidratar plantas 
medicinais, chás e 
temperos

01/07/2016 
a 
30/06/2017

Marcelo Diel – 4h Gilson Ribeiro 
Nachtigall – 2h
Josy Alvarenga 
Carvalho Gardin  
- 4h

Julia Palaoro 
Tesk

-- Comunidade em 
geral

Secar as plantas 
medicinais, chás e 
temperos que são 
utilizados na copa do 
IFC Campus Videira
Divulgar o sistema nas
escolas do município 
de Videira

Iflosofia: os filósofos e 
os seus tesxtos: 
Nietzsche

Ampliar e contribuir 
através de leitura e 
debate em grupo de 
estudos aberto a 
comunidade do campus 
com a formação na área
de ciências humanas 
dos estudantes e 
servidores do campus 
Videira do IFC

01/07/2016 
a 
30/06/2017

Sergio Fernando 
Maciel Correa – 4h

Fernando Menon
– 1h
Antoninho 
Baldissera – 1h
Felipe Ribas – 1h
Marcos Rohling –
1h
Pablo Andrés 
Reyes Meyer – 
1h

Matheus Vinicius
Sevald Vicente

--- Comunidade em 
geral

http://videira.ifc.edu.br/
blog/2016/09/21/inovac
ao-e-interacao-foram-
os-pontos-fortes-da-
5a-fice/

Grupo de Danças 
Tradicionalistas do IFC
Campus Videira

Divulgar a tradição 
gaúcha através da 
dança envolvendo a 
comunidade discente e 
comunidade externa. 
Participação em 
diversos eventos 
internos e externos no 

01/07/2017 
a 
30/06/2018

Camila Zanette 
Zuanazzi – 4h

Angela Maria 
Crotti da Rosa – 
2h
Mauricio 
Natanael Ferreira
- 2h

José Aughusto 
Lippert

– Comunidade 
interna e externa

https://videira.ifc.edu.br
/blog/2017/10/03/app-
e-ctg-herdeiros-do-
pago-convidam-para-
baile-neste-sabado-07/
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decorrer do ano, 
visando também a 
divulgação do nome da 
Instituição.

Horta terapêutica no 
Centro de Atenção 
Psicossocial de Videira

Utilizar a atividade de 
horta como recurso 
terapêutico para os 
pacientes inseridos no 
grupo de Terapia 
Ocupacional

01/07/2017 
a 
30/06/2018

Gilson Ribeiro 
Nachtigall – 4h

Alan Schreiner 
Padilha – 2h
Allan Charles 
Mendes de 
Sousa – 2h
Ricardo de 
Araújo – 2h

Pedro Fontana 
Moraes 
Bernardo 
Grumm

– Pacientes e 
funcionários do 
CAPS

http://www.videira.sc.g
ov.br/noticias/index/ver
/codNoticia/425878/

IFilosofia: Michel 
Foucault e a História 
da Sexualidade

Projeto com objetivo de 
Ampliar e Contribuir 
através de leitura e 
debate em grupo de 
estudos aberto a 
comunidade do Câmpus
com a formação na área
de Ciências Humanas 
dos estudantes, 
servidores e 
comunidade geral do 
Câmpus Videira do IFC

01/07/2017 
a 
30/06/2018

Sergio Fernando 
Maciel Correa – 4h

Fernando Menon
– 2h
Marcos Rohling –
2h
Pablo Andres 
Reyes Meyer – 
2h
Antoninho 
Baldissera - 2h

Matheus Vinicius
Sevald Vicente

--- Comunidade em 
geral

http://informativo.ifc.ed
u.br/professor-do-ifc-
videira-lanca-livro-
sobre-as-obras-de-
nietzsche-e-foucalt/

Formação continuada 
de profissionais da 
Educação Infantil: 
espaços e tempos na 
prática pedagógica 
com bebês

Espera-se que o 
egresso da formação 
continuada constitua-se 
em profissional da 
educação infantil crítico, 
criativo e participativo. 
Estando apto atuar com 
compromisso político e 
pedagógico com bebês.

01/07/2017 
a 
30/06/2018

Francini Carla 
Grzeca – 4h

Luciane 
Szatkoski - 2h

--- Gabryelle 
Pazin

Profissionais da 
Educação Infantil 
do município de 
Videira

Capacitação dos 
professores de 
Educação Infantil da 
rede municipal com 
apoio da secretaria de 
educação do 
município.

Intervalo Cultural Promover espaços de 
cultura, arte e lazer, 
estimulando a 
expressão, a 
criatividade e 
habilidades 
fundamentais para o 
desenvolvimento 
humano, favorecendo o 
processo de ensino e 
aprendizagem e a 

01/07/2017 
a 
30/06/2018

Tatiana Zuffo de 
Castilha – 4h

Loriane Viecelli – 
2h
Grazieli Ferreira 
da Rosa Silveira 
– 2h
Deise Dalposso –
2h
Marcelo Cizewski
Borb – 2h
Fernando Menon
- 2h

Gabriela Tonetta 
Borga

– Comunidade 
interna e externa

Proporciona momentos
de diversão e lazer 
para os alunos, sendo 
que esses realizam 
apresentações em 
eventos na cidade e 
região.



permanência do 
estudante com êxito no 
IFC Campus Videira.

Allan Charles 
Mendes de 
Sousa – 2h
Ramon Silva da 
Cunha - 2h

Inclusão Digital: 
qualidade de vida e 
autonomia para 
pessoas idosas

O projeto foi 
desenvolvido com base 
nos princípios de Morin 
(2001) “método este que
pressupõe 
desenvolvimento da 
habilidade para 
articular/desarticular/ass
ociar ideias entre si”. 
Pretende-se que o 
mesmo seja 
desenvolvido sob 
princípios metodológicos
capazes de agrupar 
pontos de vista 
opostos/complementare
s/concorrentes, 
contemplando a 
discussão sobre a 
realidade do sujeito 
idoso.

01/07/2017 
a 
30/06/2018

Jane Suzete Valter
- 4h

– – Nicolle Duarte 
Silva
Monica Grando

Idosos da cidade http://www.radiovideira.
com.br/noticias/videira/
18779/prefeitura-e-ifc-
implantam-programa-
de-inclusao-digital.html

Informática Básica 
para jovens

Despertar o interesse 
pelo em estar sempre 
aprofundando do 
conhecimento para estar
melhor reparado para 
um possível emprego; * 
Atender as expectativas 
da instituição parceira 
(CRAS) a fim de 
fortalecer a parceria;

01/07/2017 
a 
30/06/2018

Mauricio Natanael 
Ferreira – 4h

Angelita Rettore 
de Araujo Zanella
– 2h
Angela Maria 
Crotti da Rosa - 
2h

Arthur de Soler 
Zago

– Jovens 
cadastrados no 
CRAS do 
município

Proporciona 
conhecimentos 
básicos de informática 
para alunos do CRAS 
– Centro de Referência
em Assistência Social 
no município de 
Videira.

O uso do material 
concreto no ensino da 
Matemática em turmas
de 5º ano do Ensino 
Fundamental

Identificar a relevância 
ou não da utilização de 
material concreto na 
área de Matemática em 
turmas de 5º do ensino 
fundamental.

01/07/2017 
a 
30/06/2018

Lucilene Dal 
Medico Baerle – 
4h

Claudia Fátima 
Kuiawinski – 2h

– Kescy de 
Paula Dias
Karolaine 
Aparecida 
Farias 
Cordeiro
Paulina 
Rodrigues da 

Comunidade 
interna e externa

https://videira.ifc.edu.br
/blog/2017/11/17/projet
o-de-extensao-busca-
ensinar-matematica-
de-forma-ludica-para-
criancas-do-5o-ano/



Silva

Artesanato em EVA Confeccionar 
brinquedos de 
artesanato em E.V.A 
para doar em escolas 
públicas do município de
Videira, a fim de atender
crianças de baixa renda.

01/07/2017 
a 
30/06/2018

Luiza Ines Kaim – 
4h

Camila Zenette 
Zuanazzi – 2h
Gabriela Patricia 
Frizzo – 2h
Angela Maria 
Crotti da Rosa - 
2h

Eduardo Kaim -- Comunidade 
interna e externa

http://videira.ifc.edu.br/
blog/2016/09/21/inovac
ao-e-interacao-foram-
os-pontos-fortes-da-
5a-fice/

Grupo de Danças 
Birivas do IFC Campus
Videira

Este projeto tem como 
por objetivo a integração
entre os estudantes; o 
favorecimento da 
criatividade, além do 
favorecimento no 
processo de construção 
de conhecimento. 
Também atua como 
instrumento de 
socialização, para a 
formação de cidadãos 
críticos, participativos e 
responsáveis.

01/07/2017 
a 
30/06/2018

Angela Maria 
Crotti da Rosa – 
4h

Camila Zanette 
Zuanazzi - 2h

– John Victor 
Gomes

Comunidade 
interna e externa

Aperfeiçoando a Danã 
Tradicionalista esse 
projeto buscar resgatar
outras danças da 
cultura gaúcha como 
Dança dos Facões, 
Boleadeira, Chico do 
Porrete…. 

Elaboração de 
enfardadeira manual 
para fenação

Desenvolver uma 
enfardadeira manual 
que viabilize o processo 
de enfardamento de 
gramíneas de inverno 
em pequenas 
propriedades.

01/07/2017 
a 
30/06/2018

Andressa 
Fernanda Campos
– 4h

Isabela Fonseca 
– 2h
Amanda Maria 
Furtado Drehmer
– 2h
Anderson Correa
Gonçalves – 2h

Leila Lucia 
Camintia

-- Comunidade 
interna e externa

Construção de uma 
prensa manual de 
madeira com 
qualidade para a 
produção de fardos de 
feno de forrageiras de 
inverno.
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PROJETOS DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIOS (SEM FOMENTO DO CAMPUS) E DESENVOLVIDOS EM 2017

Título do Projeto Objetivo Período de
Vigência

Coordenador do
Projeto de

Extensão / Carga
Horária

Servidores
Colaboradores /
Carga Horária

Estudantes do
Ensino Médio

Estudantes de
Graduação

Descrição da
população/comu
nidade assistida
em situação de
risco, quando

houver

Resultados
obtidos e
trabalhos

publicados

Grupo de Canto 
Italiano

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

15/03/2017 a 
06/12/2017

Leila Lisiane Rssi – 
3h

Angela Maria Crotti 
da Rosa – 2h

--- Rafaela 
Aparecida da 
Silva

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/

Instituto Federal 
Catarinense Campus 
Videira – Incentivando
as escolas de 
Videira/SC a 
participarem da 
Olimpiada Brasileira 
de Informática – OBI

Proporcionar aos 
adolescentes de Videira e 
Região a oportunidade de 
mostrar o conhecimento em
raciocínio lógico 
contribuindo assim na 
escolha da área a ser 
seguida

15/03/2017 a 
06/12/2017

Leila Lisiane Rssi – 
1h

Angela Maria Crotti 
da Rosa – 1h
Camila Zanette 
Zuanazzi – 1h

– Carlos Alberto 
Azygalski

Alunos até o nono 
ano das escolas 
municipais de Videira
interessados em 
participar da OBI

Projeto a ser 
desenvolvido.

Literatura na Rede Promover a escola 
como um espaço 
propício para trocas 
literárias, 
transformando-a numa 
efetiva comunidade de 
leitores

11/08/2015 
a 
31/12/2016

Adriana Hoffmann 
– 2h

– --- Criar espaços para 
troca de 
experiência literária
Aumentar o 
interesse pela 
produção de texto 
e a qualidade 
desses textos
Melhorar as 
habilidades de 
leitura

Desenvolvimento e 
uso de ferramenta 
para fórum de 
interação entre 
estudantes de áreas 
afins

Desenvolver e utilizar 
um sistema de fórum no 
Curso Técnico em 
Informática e graduação
em Ciências da 
Computação

02/03/2017 
a 
30/12/2017

Diego Ricardo 
Krohl – 2h

Wagner Carlos 
Mariani – 1h
Mauricio 
Natanael Ferreira
- 1h

Lucas Goes 
Proença

Espera-se 
desenvolver e 
disponibilizar uma 
ferramenta de 
fórum educacional, 
que possa ser 
utilizada por todos 
os alunos da área 
de Informática do 
IFC Campus 
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Videira e 
posteriormente por 
alunos de outras 
escolas

Tech Recicla Disponibilizar um app 
para os mais diversos 
gadgets para que 
usuários apontem a 
quantidade estimada e o
tipo de materiais 
recicláveis para que 
empresas possam fazer 
o recolhimento

14/03/17 a 
30/12/2017

Kennedy Ferreira 
Araujo – 2h

Wagner Carlos 
Mariani – 1h
Diego Ricardo 
Krohl – 1h
Mauricio 
Natanael Ferreira
– 1h

Artur Pasetto 
Luca Plein 
Oliveira

– –

VI 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, 
cooperativismo e 
empreendimento rural, 
além de proporcionar 
maior interação entre a 
comunidade acadêmica 
do Ifc Campus Videira e 
a sociedade de 
Videira/SC.

20/02/2017 
a 
28/09/2017

Isabela Fonseca – 
2h

Alan Schreiner 
Padilha – 1h
Allan Charlles 
Mendes de 
Sousa – 1h
Andressa 
Fernanda 
Campos – 0,5h
Amanda Maria 
Furtado Drehmer
– 1h
Gilson Ribeiro 
Nachtigall – 0,5h
Josy Alvarenga 
Carvalho Gardin 
– 1h
Ricardo de 
Araujo – 1h

Greyci Cristina 
Casaletti

Curso de Libras para 
Surdos

Compreender a cultura, 
a história e as 
identidades surdas nos 
diferentes contextos 
sócio culturais em que o
Surdo está inserido.

04/04/2017 
a 
05/12/2017

Luiza Ines Kaim – 
4h

Ramon Silva da 
Cunha – 2h

– –

Projeto Inclusão 
Digital na Saúde 
Mental

Reinserção social dos 
pacientes do CAPS do 
munício de Videira 
através de Curso de 
Informática Básica

01/03/2017 
a 
05/07/2017

Kennedy Ferreira 
Araujo – 3h

Angela Maria 
Crotti da Rosa – 
1h
Gabriela Frizzo 
Patricio – 1h
Camila Zanette 

– Regina Caon –
1h

Alunos do Centro 
de Atendimento 
Psicossocial de 
Videira – CAPS

http://videira.sc.gov
.br/noticias/index/v
er/codNoticia/4149
42/codMapaItem/1
9718/contraste/ativ
ar#.WP6M-lQVhBc 

http://videira.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/414942/codMapaItem/19718/contraste/ativar#.WP6M-lQVhBc
http://videira.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/414942/codMapaItem/19718/contraste/ativar#.WP6M-lQVhBc
http://videira.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/414942/codMapaItem/19718/contraste/ativar#.WP6M-lQVhBc


Zuanazzi – 1h

Construção de 
fresadora CNC para 
confecção de placas 
de circuito impresso

Construir uma fresa 
CNC para confecção de 
placas de circuito 
impresso

22/03/2017 
a 
22/12/2017

Alécio Comelli – 
4h

João Henkemaier
– 2h

Lucas Denti Possibilitar aos 
alunos a aquisição 
de experiência no 
projeto e prática de
montagem 
mecânica e 
eletrônica, bem 
como o 
desenvolvimento 
de softwares para o
controle numérico 
da fresadora. 
Apresentar a 
comunidade 
acadêmica e 
regional um 
equipamento 
automatizado para 
a construção de 
placas de circuito 
impresso com alta 
eficiência e baixo 
impacto ambiental

Coletivo Artístico 
Hekáté

Construção de um 
coletivo artístico que 
construa e promova 
esquetes teatrais e 
espetáculos de teatro 
relacionados a temas 
pertinentes à 
atualidades sociais, 
políticas e culturas 
dentro e fora do 
campus, tendo em vista 
também o 
aprimoramento da 
formação crítico-reflexia 
continuada.

21/03/2017 
a 20/12/017

Michele Leão de 
Lima Ávila – 4h

Claudia Zimmer 
de Cerqueira 
Cezar – 1h
Madla Passos 
Menezes de 
Oliveira - 2h

Michel Felipe 
Moraes Mesalira

Andressa 
Schons
Eduarda 
Perazzoli
Jonatan Lucas 
de Almeida 
Wosniak
Joyce Bulzani 
da Costa
Leticia 
Emanuelle 
Rigo

https://videira.ifc.ed
u.br/blog/2017/03/2
3/abertas-ate-o-dia-
29-de-marco-as-
inscricoes-para-o-
coletivo-artistico-
hekate/ 

Olimpíada de 
Foguetes 2017

Relacionar conteúdos 
de sala de aula a 
situações práticas, onde
as teorias sejam 
associadas a situações 

22/03/2017 
a 
30/11/2017

Jaquiel Salvi 
Fernandes – 4h

Cintia Fernandes
da Silva – 2h

Alunos do Ensino 
Médio do IFC 
Videira

http://videira.ifc.edu
.br/blog/2016/04/27
/equipes-do-ifc-
videira-estao-
empolgadas-com-

http://videira.ifc.edu.br/blog/2016/04/27/equipes-do-ifc-videira-estao-empolgadas-com-a-edicao-2016-da-olimpiada-de-foguetes/
http://videira.ifc.edu.br/blog/2016/04/27/equipes-do-ifc-videira-estao-empolgadas-com-a-edicao-2016-da-olimpiada-de-foguetes/
http://videira.ifc.edu.br/blog/2016/04/27/equipes-do-ifc-videira-estao-empolgadas-com-a-edicao-2016-da-olimpiada-de-foguetes/
https://videira.ifc.edu.br/blog/2017/03/23/abertas-ate-o-dia-29-de-marco-as-inscricoes-para-o-coletivo-artistico-hekate/
https://videira.ifc.edu.br/blog/2017/03/23/abertas-ate-o-dia-29-de-marco-as-inscricoes-para-o-coletivo-artistico-hekate/
https://videira.ifc.edu.br/blog/2017/03/23/abertas-ate-o-dia-29-de-marco-as-inscricoes-para-o-coletivo-artistico-hekate/


práticas. a-edicao-2016-da-
olimpiada-de-
foguetes/ 

Café da Segurança Realizar mensalmente 
formação nomeada 
“Café da Segurança” 
objetivando a troca de 
experiência com 
profissionais renomados
em áreas correlatas à 
Segurança e Saúde no 
Trabalho – SST.

22/03/2017 
a 
20/11/2017

Márcia Schuller – 
5h
Leonardo 
Rodrigues Thomaz
Bridi – 4h

Rosana de 
Oliveira – 2h

--- Atingir Público 
Externo, trazer 
palestrantes de 
relevância regional,
nacional e, se 
possível 
internacional.
Aproximar a 
comunidade 
externa do IFC.
http://videira.ifc.edu
.br/blog/2016/09/12
/palestra-relacoes-
de-genero-e-o-
mundo-do-trabalho-
aconteceu-no-
ultimo-cafe-com-
seguranca-no-ifc-
videira/ 

Jornal da Segurança Realizar mensalmente 
jornal digital e impresso 
com temas relacionados
à segurança e saúde no 
trabalho para divulgação
dos eventos do curso, 
bem como entrevistas, 
atualidades, entre outros
assuntos que estimulem
o olhar às questões de 
SST.

22/03/2017 
a 
14/11/2017

Márcia Schuller – 
5h
Leonardo 
Rodrigues Thomaz
Bridi – 4h

Alessandra 
Malheiros – 2h

– – – –

Núcleo do Contestado Dar continuidade às ações 
do Núcleo de Estudos do 
Contestado com vistas a 
socializar os estudos e 
pesquisas produzidas 
sobre o tema com a 
comunidade acadêmica 
interna e externa.

23/03/2017 a 
10/08/2017

Márcia Elizabete 
Schüler – 2h

Jane Suzete Valter 
– 2h
Cristiane Aparecida
Fontana Grümm – 
1h
Fernanda Zanotti – 
1h
Luciane Szatkoski 
– 2h

--- --- deira.ifc.edu.br/antigo/
index.php?
option=com_content&
view=article&id=746:p
ara-preservar-a-
memoria-ifc-cria-
nucleo-de-estudos-
do-
contestado&catid=1:la
test-
news&Itemid=1  10

Discussões Discutir e conversar a 29/03/2017 Gabriel Schmitt - Michele Leão de Geisi Böttcher Alunos 

http://videira.ifc.edu.br/antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=746:para-preservar-a-memoria-ifc-cria-nucleo-de-estudos-do-contestado&catid=1:latest-news&Itemid=110
http://videira.ifc.edu.br/antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=746:para-preservar-a-memoria-ifc-cria-nucleo-de-estudos-do-contestado&catid=1:latest-news&Itemid=110
http://videira.ifc.edu.br/antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=746:para-preservar-a-memoria-ifc-cria-nucleo-de-estudos-do-contestado&catid=1:latest-news&Itemid=110
http://videira.ifc.edu.br/antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=746:para-preservar-a-memoria-ifc-cria-nucleo-de-estudos-do-contestado&catid=1:latest-news&Itemid=110
http://videira.ifc.edu.br/antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=746:para-preservar-a-memoria-ifc-cria-nucleo-de-estudos-do-contestado&catid=1:latest-news&Itemid=110
http://videira.ifc.edu.br/antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=746:para-preservar-a-memoria-ifc-cria-nucleo-de-estudos-do-contestado&catid=1:latest-news&Itemid=110
http://videira.ifc.edu.br/blog/2016/09/12/palestra-relacoes-de-genero-e-o-mundo-do-trabalho-aconteceu-no-ultimo-cafe-com-seguranca-no-ifc-videira/
http://videira.ifc.edu.br/blog/2016/09/12/palestra-relacoes-de-genero-e-o-mundo-do-trabalho-aconteceu-no-ultimo-cafe-com-seguranca-no-ifc-videira/
http://videira.ifc.edu.br/blog/2016/09/12/palestra-relacoes-de-genero-e-o-mundo-do-trabalho-aconteceu-no-ultimo-cafe-com-seguranca-no-ifc-videira/
http://videira.ifc.edu.br/blog/2016/04/27/equipes-do-ifc-videira-estao-empolgadas-com-a-edicao-2016-da-olimpiada-de-foguetes/
http://videira.ifc.edu.br/blog/2016/04/27/equipes-do-ifc-videira-estao-empolgadas-com-a-edicao-2016-da-olimpiada-de-foguetes/


Sociológicas e 
debates sobre os 
movimentos sociais no
contexto da atualidade

partir de longas e curtas 
metragens e parceriais 
com colegas e 
profissionais das demais
instituições.

a 
28/07/2017

4h Lima Ávila – 1h interessados no 
assunto

Curso de Libras Nível 
Básico: Aplicação nos 
diferentes contextos 
sócio-culturais

Capacitar e qualificar 
profissionais para o uso 
da LIBRAS no contexto 
escolar ou atividades 
afins.

17/04/2017 
a 
11/12/2017

Ramon Silva da 
Cunha – 4h

--- --- --- Formação de, no 
mínimo 40 alunas 
em curso de 
extensão em 
Libras.

Trabalhos e 
trabalhadores em 
extinção: uma 
percepção diagnóstica
e analítica no 
município de Videira

Difundir na sociedade 
videirense o diagnóstico 
e estudo acerca da 
realidade das 
transformações do 
mundo do trabalho

01/04/2017 
a 
29/11/2017

Gabriel Schmitt - 
4h

--


