
PROJETOS DE EXTENSÃO 2021

III Seminário Saberes do IFSul Câmpus Lajeado – Modalidade Virtual

Processo 23704.000559.2021-41

Protocolo EV035/04112021

Coordenadora do Projeto: Ana Geller

Período: 10/2021 a 12/2021

Público-alvo: professores e estudantes de Licenciatura e Pós-graduação, professores da Educação Básica e

demais profissionais e pesuuisadores da área de Educação.

Objetivo: promover a discussão de saberes e socializar pesuuisas em Educação.

Microfone Aberto Convida 2021

Processo 23704.000514.2021-76

Protocolo EV25/05102021

Coordenador do Projeto: Amílcar Freitas

Período: 10/2021 a 11/2021

Público-alvo: toda a comunidade acadêmica do câmpus e a comunidade local de Lajeado

Objetivo: Oportunizar espaço de expressão e valorização de talentos através de atividades de expressão

artística para toda a comunidade acadêmica e para a comunidade do Vale do qauuari em geral.

II SpaceIF online

Processo 23704.000311.2021-80

Protocolo EV07/23062021

Coordenador do Projeto: Ismael de Lima

Período: 10/2021

Público-alvo: estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e Médio qécnico

Objetivo: promover uma troca de experiências entre estudantes da comunidade escolar da região, por meio

de uma Maratona de Conhecimento virtualizada em envolvendo as ciências e suas transversalidades.



Narrativas Fotográfcass: Ediçãoo Cultura Afro em Lajeado

Processo 23704.000595.2021-12

Protocolo PJ044/04112021

Coordenadora do Projeto: Janaína Schvambach

Período: 09/2021 a 12/2021

Público-alvo: a comunidade negra denominada Loteamento 17, localizada no bairro Morro 25, Lajeado/RS,

porém, por meio de ações e exposição, abrangerá toda a comunidade lajeadense.

Objetivo:  registrar  e  preservar,  por  meio  da  fotografia,  narrativas  da  comunidade  afro-brasileira  do

Loteamento 17, uue se encontra, neste momento (2021), em processo de reconhecimento uuilombola.

Cadeia do Conhecimentos: dos anos iniciais ao ensino médio

Processo 23704.000308.2021-66

Protocolo PJ05/23062021

Coordenador do Projeto: Wemerson Oliveira

Período: 06/2021 a 12/2021

Público-alvo: estudantes matriculados no ensino fundamental da escola Sinodal Conventos de Lajeado, nos

anos finais da EMEF Dom Pedro I de Roca Sales e no ensino médio integrado do IFSul Câmpus Lajeado.

Objetivo:  desenvolver  ações  uue  visem  aprofundar  a  troca  de  conhecimento  na  área  de  Ciências  da

Natureza entre os diversos níveis de ensino da educação básica (ensino fundamental e ensino médio).

AutonoMINASs: refetindo sobre a autonomia feminina na sociedade

Processo 23704.000212-2021-06

Protocolo EV11/13082021

Coordenadora do Projeto: Ana Geller

Período: 04/2021 a 11/2021

Público-alvo: estudantes da Educação Básica, principalmente a partir do 9° ano e comunidade em geral do

Vale do qauuari.

Objetivo: ampliar a participação e instigar a autonomia feminina na sociedade, a partir do conhecimento de

sua contribuição, além de desmistificar as uuestões de gênero uue envolvem as decisões de carreira e de

vida familiar.


