
PROJETOS DE EXTENSÃO 2018

Fotografando com o celular/IFSul – Lajeado

Processo 23704.000065.2018-61

Protocolo CR034/30102018

Coordenadora do Projeto: Janaína Schvambach

Período: 11/2018 a 12/2018

Público-alvo: qualquer pessoa que tenha interesse em fotografaa acima de 14 anos.

Objetivo: desenvolver competnncias técnicas e estéticas na obtençãoo de imagens fotográfcas por meio de

aparelhos celulares.

Entrando no Mercado de Trabalho: Por onde começar?

Processo 23704.000161.2018-17

Protocolo PJ013/05062018

Coordenadora do Projeto: Camila da Silva

Período: 10/2018 a 11/2018

Público-alvo: moradores do Vale do Taquaria que estejam buscando ingressar no mercado de trabalho.

Objetivo: contribuir no processo de inserçãoo profssional de jovens da regioo do Vale do Taquari através de

encontros presenciais e atividades à distânciaa onde seroo discutidos tanto aspectos organizacionais acerca

do processo de recrutamento e seleçãooa quanto discussões e vivnncias voltadas à preparaçãoo dos jovens

para participaçãoo de processos seletivos.

Escola Eco Sustentável

Processo 23704.000160.2018-64

Protocolo PJ052/28082018 

Coordenador do Projeto: Rodrigo Biehl

Período: 09/2018 a 12/2018

Público-alvo: professores e alunos das escolas públicas municipais de Lajeado-RS.



Objetivo:  capacitar  professores  e  alunos  das  escolas  públicas  municipais  de  Lajeado-RS  para  avaliar

oportunidades  de  economia  de  recursos  naturais  no  ambiente  escolar  e  realizar  diagnósticos  nas

instalaçãões para promover açãões efetivas para reduçãoo do consumo de energia elétrica e água potável.

II Curso Preparatório para o Vestbular de verão IFSul/Lajeado 2019

Processo 23704.000037.2018-43

Protocolo FIC014/10092018

Coordenador do Projeto: Evandro Fernandes

Período: 09/2018 a 12/2018

Público-alvo: alunos que estejam cursando ou que já tenham concluído o 9º anoa preferencialmente da

rede pública de ensinoa que estejam interessados em participar do processo seletivo do Câmpus Lajeado.

Objetivo: capacitar os estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental para realizar o Vestibular de Veroo do

IFSul Câmpus Lajeado.

Curso Preparatório para a Olimpíada Brasileira de Biologia

Processo 23704.000038.2018-98

Protocolo PJ087/26092018 

Coordenador do Projeto: Wemerson Oliveira

Período: 09/2018 a 12/2018

Público-alvo: estudantes da rede pública de ensino de Lajeado-RS que estejam cursando o ensino médio.

Objetivo:  criar  um  grupo  de  estudo  preparatório  para  a  Olimpíada  Brasileira  de  Biologiaa  estimular  o

interesse ativo em estudos biológicos e aumentar a motivaçãoo para a busca do conhecimentoa diminuindo o

tempo de defasagem entre as inovaçãões cientfco-tecnológicas e sua divulgaçãoo aos estudantes de nível

médio. 

I Curso Preparatório para o ENEM

Processo 23704.000093.2018-88

Protocolo FIC015/26092018

Coordenador do Projeto: Ismael de Lima

Período: 09/2018 a 11/2018

Público-alvo: estudantes matriculados no ensino médioa na regioo do Vale do Taquaria preferencialmente da

rede pública de ensino.



Objetivo:  colaborar  com a  democratizaçãoo do acesso  ao  Ensino Superior  e  dos  benefcios  que  o  bom

desempenho no ENEM pode proporcionar aos alunos egressos do Ensino Básico.

Gestão de Pequenos Negócios com Bônus Consultoria

Processo 23704.000033.2018-65

Protocolo PJ090/26092018

Coordenador do Projeto: Péricles Thiele

Período: 08/2018 a 10/2018

Público-alvo: gestores de micro e pequenas empresas do Vale do Taquari.

Objetivo: oferecer às empresas da Regioo do Vale do Taquari orientaçãões básicas de gestoo de micro e

pequenos negóciosa de modo que possam encontrar caminhos que promovam o desenvolvimento dos seus

empreendimentos.

Projeto Mandala

Processo 23704.000155.2018-51

Protocolo PJ041/23072018

Coordenador do Projeto: Péricles Thiele

Período: 08/2018 a 12/2018

Público-alvo: Servidores e alunos do câmpus e comunidade em geral interessada no tema.

Objetivo: ofertar aulas práticas semanais de meditaçãooa guiadas pelo especialista Jeferson Queiroza como

forma  de  proporcionar  aos  participantes  um  momento  para  que  possam  estabilizar  suas  emoçãões  e

reencontrar o equilíbrio entre corpo e mente.

2º EcoDay IFSul – SEMA

Processo 23704.000061.2018-82

Protocolo EV038/04102018

Coordenadora do Projeto: Veranice Dalmoro

Período: 08/2018 a 10/2018

Público-alvo: estudantes e comunidade do Vale do Taquari

Objetivo: promover a conscientizaçãoo da sociedadea frente aos problemas ambientais que assolam nosso

planetaa  trazendo o  EcoDay como um espação de discussoo dos  dilemas contemporâneos entre  o ente

público e a comunidade.



Festval CineIF: marcos históricos e dilemas contempornneos

Processo 23704.000014.2018-39

Protocolo EV017/06062018

Coordenadora do Projeto: Ana Maria Geller

Período: 05/2018 a 11/2018

Público-alvo: Estudantes e comunidade do Vale do Taquari

Objetivo: Proporcionar aos estudantes e público geral do Vale do Taquari a oportunidade de criar a cultura

da visualizaçãoo e obras cinematográfcas articuladas com discussões para promover o desenvolvimento do

senso crítico.

IFSul Cnmpus Lajeado: conhecer e reencontrar

Processo 23704.000017.2018-72

Protocolo PG001/05062018

Coordenadora do Projeto: Ana Maria Geller

Período: 05/2018 a 10/2018

Público-alvo:  Possíveis  novos  estudantes  representados  de  maneira  especial  por  jovens  do  ensino

fundamental do Vale do Taquaria especialmente os cursantes do 9° anoa bem como os egressos dos cursos

técnicos  ofertados  pelo  Câmpus  Lajeado  desde  2014.  AIém  dissoa  seroo  também  convidados  para  os

eventos os egressos dos cursos de extensoo do Câmpus.

Objetivo: Promover o IFSul como instituiçãoo de ensino técnico e tecnológicoa gratuito e de qualidadea na

comunidade local e regional.
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