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Câmpus Camaquã
PROJETOS
Protocolo

PJ004/19022013

Titulo

Projeto Punhobol: do IFSul - Camaquã para todos

Coordenador
Inicio e Término

Tales Emilio Costa Amorim
01-03-2013 a 31-12-2013

Resumo

O projeto punhobol teve seu inicio no segundo semestre de 2012 e em
pouco mais de 4 meses, realizou palestra e oficinas para professores e
acadêmicos de Educação Física em Camaquã e em Novo Hamburgo,
além de 17 oficinas ministradas para mais de 400 crianças e adolescentes
de 5 escolas públicas de Camaquã e Cristal. Em todas as oficinas,
estudantes do Campus Camaquã, integrantes das equipes, atuaram como
monitores. Para 2013, mais oficinas e palestras estão pré-agendadas e a
estruturação para que o campus Camaquã ofereça turmas de prática
orientada e Punhobol para crianças e adolescentes da comunidade
camaquense está sendo planejada.

Protocolo

PJ006/19022013

Titulo

Feira de Ciência e Tecnologia de Camaquã

Coordenador
Inicio e Término

Lydia Tessmann Mulling
01-03-2013 a 31-12-2013

Resumo

A Feira de Ciência e Tecnologia de Camaquã busca motivar o estudante a
exercer a atividade científica, uma vez que proporciona um espaço de
divulgação para os trabalhos desenvolvidos em sua instituição de ensino.
É nosso desejo despertar no estudante o interesse pela investigação,
observação, construção do conhecimento, troca de experiências,
evidenciando também o comprometimento do Instituto Federal Sul-Riograndense como o ensino, a pesquisa e a extensão. A feira mostra ser
também um momento importante de integração dos estudantes, seus
familiares e da comunidade.

Protocolo
Titulo
Coordenador
Inicio e Término

PJ015/20022013
Projeto de extensão continuada para a Formação de Leitores: Cinema e
Literatura - Do argumento ao filme
Vera Haas
01-03-2013 a 30-12-2013
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Resumo

O projeto para formação de Leitores Cinema e Literatura - Do argumento
ao filme, em nova etapa, objetiva a realização de filmes por parte de
estudantes do campus Camaquã e a parceria em atividades promovidas
pelo Cine Clube da Escola. A atividade propicia a experiência com
roteirização, atuação, direção e produção de filmes. O trabalho será
efetuado por meio de oficinas e de cursos, contribuindo com a ideia de
uma educação culturalizada. Em paralelo, realizar-se-ão atividades com
as escolas que tem solicitado oficinas para possíveis multiplicadores. Os
objetivos propiciam a continuidade de ações extensionistas já
desenvolvidas e respondem às demandas geradas, sinalizando o
desenvolvimento da habilidade de leitura interseccionada à capacidade de
geração de texto (lato sensu).

Protocolo

PJ016/20022013

Titulo

Sexualidade Saudável

Coordenador
Inicio e Término

Josué Michels
01-03-2013 a 31-12-2013
O projeto sexualidade saudável visa dialogar com os jovens e seus
responsáveis, sobre sexualidade e temas diretamente ligados, como os
métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis.
Considerando a latente preocupação no que diz respeito ao número de
adolescentes grávidas e à forma com a sexualidade vem sendo tratada no
cotidiano, este projeto, em parceria com as Secretárias de Educação.
Assistência Social e Educação e envolvendo Comunidade escolar,
Centros de atendimento Social e Postos de Saúde, busca dialogar com os
jovens e seus responsáveis, possibilitando a exposição de dúvidas e a
troca de conhecimentos sobre o tema. Para tanto, serão realizadas
oficinas, constituídas de 5 (cinco) etapas, planejadas de acordo com a
realidade de cada grupo.

Resumo

Protocolo
Titulo
Coordenador
Inicio e Término

PJ021/20022013
Programa de Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino de
Camaquã
Sandra da Silva Machado
01-03-2013 a 31-12-2013

Resumo

O programa de Educação Ambiental na rede Municipal de Ensino a
Camaquã emerge de um projeto de pesquisa realizado com o apoio da
PROPESP no ano de 2012 juntamente com as escolas municipais de
Camaquã, onde através de visitas e entrevistas obteve-se um diagnóstico
da realidade, considerando concepções e como efetiva-se o trabalho com
a Educação Ambiental com vistas ao levantamento de necessidades em
relação a está área com as quais objetiva se a contribuir através deste
projeto de Extensão para implementação e aprimoramento da prática de
Educação Ambiental nas escolas.

Protocolo

PJ022/20022013

Titulo

Curso de Extensão em Matemática Financeira

Coordenador
Inicio e Término

Diana Schein
01/03/2013
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Resumo

O projeto é relevante na medida que pode atender a diferentes grupos de
pessoas, visto que, a qualquer pessoa, independente da profissão ou área
de estudos, é útil saber aplicar alguns conhecimentos financeiros básicos,
nas diversas situações que envolvem questões financeiras. Ele tem como
objetivo geral desenvolver os conteúdos da matemática financeira
buscando ampliar, fundamentar e solidificar o conhecimento auxiliando os
participantes do curso a utilizar estratégias que contribuam, de alguma
maneira, para sua vida e até mesmo, nas suas próprias finanças.

Protocolo

PJ032/21022013

Titulo

RobotIF

Coordenador

Marcelo Schiller de Azevedo

Inicio e Término

01-03-2013 a 31-12-2013

Resumo

Com a finalidade de adentrar na realidade de algumas comunidades,
proporcionando assim, oportunidades melhores para o futuro destas
pessoas. Foi criado o projeto ´´RobotIF``:Motivando o aprendizado através
da robótica``. Nota-se que, com o decorrer dos anos, a tecnologia vem
crescendo gradativamente e favorecendo o ensino/aprendizado através
de muitas ferramentas. Dentre elas, dista-se a Robótica, a qual é utilizada
neste projeto de extensão. Porém, infelizmente, não são todos os
estudantes que possuem acesso às tecnologias que estão em
crescimento. Sendo assim, este projeto é uma tentativa de aumento da
acessibilidade dessas pessoas para com estes processos,
especificamente, com a robótica.

Protocolo

PJ076/17062013

Titulo

Oficina de Biologia para alunos concluintes dos cursos Técnicos
Integrados do IFSul Campus Camaquã e do ensino Médio das escolas
Públicas do Município de camaquã - RS

Coordenador

Raquel Sperb Xavier

Inicio e Término

03-06-2013 à 20-12-2013

Resumo

Desenvolver oficinas de Biologia e suas áreas, enfatizando o conteúdo
solicitado no ENEM e em vestibulares usando uma metodologia mais
criativa e dinâmica.

Protocolo

PJ085/17062013

Titulo

Cinema e Literatura na sala de aula

Coordenador

Vera Haas

Inicio e Término

08-05-2013 à 03-07-2013
Ampliar os conhecimentos docentes sobre as diferentes linguagens
envolvidas no texto literário e no texto fílmico com vistas ao trabalho em
sala de aula.

Resumo
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