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PJ004/12032015
Vivendo de Leitura

Coordenador
Início e Término
Resumo

Protocolo
Título
Coordenador
Início e Término

Resumo
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Coordenador
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Resumo

Joseline Tatiana Both
05/03/2015 a 18/12/2015
Sensibilizar a comunidade escolar e extraescolar para o sentido e
a importância da leitura no desenvolvimento do indivíduo como ser
social, ético, estético, resgatando essa prática como fator de
humanização e reflexão.

PJ017/12032015
Brincadeira de Capoeira: Projete Liberdade Capoeira!
André Oreques Fonseca
05/03/2015 a 18/12/2015
Estruturar a Capoeira, promovida pelos alunos do Instituto Federal
Sul-rio-grandense Câmpus Venâncio Aires, como componente das
atividades pedagógicas nas escolas atendidas pelo projeto. De
forma que seja possível a continuidade e a real "efetivação/ação"
dos propósitos maiores dos projetos, pensando na melhoria da
qualidade de vida dos alunos atendidos e dos alunos proponentes
(bolsistas), por meio de resgate e da inclusão social, em respeito à
alteridade e consolidando o pertencimento humano.

PJ018/12032015
Info em Movimento
Daniel Pezzi da Cunha
05/03/2015 a 18/12/2015
O objetivo principal desta iniciativa é promover a inclusão digital e
social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social e com baixa renda, bem como possibilitar aos alunos
colaboradores um maior convívio com a realidade social,
estimulando a solidariedade, a consciência social e o
conhecimento técnico.
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PJ021/12032015
Estreitando laços através a leitura
Tânia Winch Lisbôa
05/03/2015 a 18/12/2015
Proporcionar acolhimento afetivo aos idosos abrigados Lar Novo
Horizonte, através de sessões de leitura literária, teatro, música
entre outras atividades lúdicas.

Protocolo
Título
Coordenador
Início e Término

O Ensino de Música a Pessoas com Deficiência Visual
Vanilda Lídia Ferreira de Macedo

Resumo

Continuar promovendo a inclusão social de pessoas com
deficiência visual através da pratica musical e estudo de diferentes
tipos de instrumentos musicais e elementos culturais.

Protocolo
Título
Coordenador
Início e Término

Resumo

PJ025/12032015

05/03/2015 a 18/12/2015

PJ027/12032015
O uso da geometria dinâmica e do desenho geométrico como
ferramenta facilitadora e integradora no ensino de geometria
plana.
Anderson Antonio de Araujo
05/03/2015 a 18/12/2015
Possibilitar que os alunos do Ensino Fundamental de escolas
publicas de Venâncio Aires construam conceitos geométricos
através de um software de geometria dinâmica e do desenho
geométrico para que possam trabalhar em grupo trocando
experiências e que consigam através de situações cotidianas, do
rigor que o ensino da geometria nos submete, da disciplina, da
sistematização, que ao final do projeto os alunos se tornarem
pessoas mais criticas, mais determinadas, conseguindo se colocar
de forma mais coerente como alguém que tem um papel na
sociedade e não se aceite como um individuo passivo, trabalhando
em prol de soluções que visem melhorar a sua vida e dos pares a
sua volta.
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PJ029/12032015

Título

Informática na Melhor Idade

Coordenador
Início e Término

Fábio Lorenzi da Silva

Resumo

Protocolo
Título

05/03/2015 a 18/12/2015
Promover a inclusão digital de pessoas pertencentes à terceira
idade e que estejam excluídas digitalmente, utilizando as
tecnologias da informação como instrumentos facilitadores de suas
atividades diárias.

PJ034/12032015
Segredando Histórias

Coordenador
Início e Término
Resumo

Tânia Winsch Lisbôa
05/03/2015 a 18/12/2015
Desenvolver significativamente o encantamento pela leitura e
aprimorar de forma textual e integrada com uso da tecnologia
digital.

Protocolo

PJ038/01042015

Título

Não existem pessoas invisíveis: o caminho é a inclusão

Coordenador
Início e Término

Eloisa Maria Wiebusch

Resumo

Protocolo
Titulo
Coordenador
Inicio e Término

Resumo

01/04/2015 a 18/12/2015
Proporcionar visibilidade às pessoas com deficiência, enfatizando
a importância da inclusão e o respeito às diferenças.

PJ068/01072015
Construindo um olhar sensível e pensante através da fotografia
digital
Daiane Santiago Daniel
01/07/2015 à 30/11/2015
Esse projeto visa promover a inclusão digital de grupos alheios a
essa tecnologia, possibilitando desenvolver a capacidade de tirar
fotografias com qualidade e usar algumas técnicas de edição.
Realizar-se-ão oficinas teóricas e práticas com os envolvidos no
projeto.
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PJ069/01072015
O controle legal: educação financeira e fiscal
Eloisa Marciana Kolberg Theisen
01/07/2015 à 30/11/2015
O projeto objetiva promover uma preparação dos jovens enquanto
à Educação Fiscal e Financeira, através de palestras e
aulas/dinâmicas.

PJ070/01072015
DecorECO
Daniela Skrowonski
01/07/2015 à 25/11/2015
O projeto consiste no desenvolvimento de oficinas de reutilização
de materiais, além de oferecer atividades de conscientização
sobre o meio ambiente.

PJ071/01072015
Ciências e a Natureza: desvendando fenômenos do cotidiano
Lurdes Eliane Rothmund Bolfe
01/07/2015 à 30/11/2015
A proposta do projeto consiste em desenvolver atividades práticas
referentes aos conceitos de Óptica Geométrica, os quais estão
relacionados com situações do cotidiano dos alunos, com o
objetivo de provocar os alunos a perceberem os princípios físicos
que regem os processos naturais.

PJ072/01072015
Inclusão Digital
Marlon Mendes Minussi
01/07/2015 à 30/11/2015
O projeto objetiva promover a inclusão social de populações
excluídas digitalmente, utilizando as tecnologias da informação
como instrumento de construção e exercício da cidadania.

PJ073/01072015
Espaço MOVACI: integração e mediação do câmpus e a
comunidade de Venâncio Aires e Região
Itamar Luís Hammes
01/07/2015 à 30/11/2015
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Resumo

O projeto objetiva aprimorar e dar continuidade ao processo de
divulgação do IFSul - Campus Venâncio Aires para a comunidade
Venâncio-airense, tornando-o conhecido e reconhecido entre as
diversas instituições de ensino do município.

Protocolo
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PJ094/15072015
Infodecisão - conhecendo o curso técnico em informática
Leandro Roberto Sehn
01/07/2015 à 30/11/2015
O projeto objetiva promover a iniciação aos estudos da
computação dos alunos das séries finais com pretensões de
cursarem o Curso Técnico em Informática do IFSul, tendo como
base as disciplinas de Programação e Design, com o objetivo de
preparar o futuro candidato para uma escolha baseada no
conhecimento e na prática.

Resumo

EVENTOS

Protocolo
Titulo
Coordenador
Inicio e Término

Resumo

EV024/21072015
I Festival de Cultura Popular e o III Chimaeira: Chimarrão e
Capoeira
André Oreques Fonseca
30/10/2015 à 02/11/2015
O I Festival de Cultura Popular objetiva fazer o fechamento das
atividades do Projeto de Extensão Brincadeira de Capoeira, onde
todos os núcleos do projeto congregarão através de atividades
ligadas a Capoeira e farão apresentações para a comunidade. O
Festival será concomitante com o III Chimaeira: Chimarrão e
Capoeira, evento de caráter internacional promovido pelo referido
projeto.
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