PAIEX e ou PIBEX- 2016
Alimentação escolar saudável: Desenvolvimento local
Coordenadora: Marlova Elizabete Balke
Resumo da proposta: A escola como uma instituição de grande influência na vida das pessoas, é um ambiente ideal
para se desenvolver ações além da educação formal e curricular, assim como a promoção à saúde, na perspectiva de
desenvolvimento de uma alimentação saudável. Portanto, relacionando as ações de ensino do IFRSErechim, as quais
envolvem temas transversais como por exemplo alimentação e saúde, o presente projeto vem ao encontro dessas
ações procurando agregar conhecimento tanto a discente da instituição, como à comunidade externa. O presente
projeto tem como objetivo principal “procurar implementar hábitos alimentares condizentes com um bom estado
nutricional; dentro do Programa Nacional Alimentação Escolar, aos estudantes, professores e comunidade escolar da
Escola Estadual de Ensino Fundamental Bandeirantes do município de Sertão. Então, a realização das atividades a
serem efetivadas vem ao encontro do que entende-se por extensão, procurando agregar conhecimento tanto ao
discente bolsista, estudante de curso superior do IFRS Erechim, envolvido no projeto, como à comunidade “in locu” em
que viabilizar-se-á as ações, atingindo dessa forma tanto estudantes como comunidade escolar, procurando a melhora
da qualidade de vida dos envolvidos direta e indiretamente nas atividades desenvolvidas. Engajado nesse processo
está o desenvolvimento local, pois os gêneros alimentícios da merenda escolar podem ser oriundos da agricultura
familiar, o que com as ações a serem desenvolvidas poderão articular-se entre saúde, educação nutricional e
agricultura.

Arte e discussão: Valorizando a diversidade étnico-racial e de gênero
Coordenadora: Marilia Assunta Sfredo
Resumo da proposta:

O projeto objetivou despertar a reflexão e capacitar sobre asrelações étnico-raciais e de

gênero, de forma a promover a verdadeira inclusão, combater o racismo direto e velado, reconhecer a importância da
cultura dos povos indígenas e afrodescendentes para a sociedade, questionar o machismo e suas formas de opressão
nas relações de gênero e valorizar a diversidade cultural nas relações estabelecidas nas instituições. Para tanto foram
desenvolvidas atividades que visam despertar a consciência dos participantes das ações para as questões étnicoraciais e de gênero. As atividades foram constituídas de exposições, palestras, sarau, sobre diferentes temáticas
envolvendo tanto as questões indígenas e afrodescendentes quanto as problemáticas relacionadas ao gênero. Além
disso, promoveu-se o II Arraiá da Diversidade e a III Semana da Consciência Negra. As atividades culturais foram
propostas pelos integrantes da equipe de execução deste projeto juntamente com as bolsistas. Assim, pretendeu-se
transformar os espaços de exposição e discussão em ambientes propícios para fomentar debates e projetar soluções
para as temáticas indígenas, afrodescendentes e de gênero, na tentativa de humanizar as relações.

Ações de conscientização para realização de exames preventivos ao câncer de mama e próstata
Coordenador: Sidnei Dal'Agnol
Resumo da proposta:

Envolver Docentes, Discentes e Técnicos do IFRS – Câmpus Erechim em um projeto que

busca a conscientização de homens e mulheres para realização dos exames preventivos ao câncer de mama e
próstata, contribuindo para o combate da mortalidade por estas doenças e outras associadas.

A proposta será

executada com o apoio do Centro de Apoio Oncológico Luciano (CAOL), também será solicitado um estudante bolsista
para somar na organização e realização das atividades previstas e atingimento dos objetivos propostos. As ações
serão desenvolvidas junto a comunidade interna e externa à instituição IFRS. Serão envolvidos na realização de ações
principalmente discentes do curso de Tecnologia em Marketing, proporcionando aos alunos uma experiência no
planejamento, execução e acompanhamento de projeto social.

Serão desenvolvidas ações como: distribuição de

material informativo junto a comunidade interna e externa, palestra, envio de e-mail, apoio na realização do III fórum
Novembro Azul, entre outras ações.

Inclusão social: Oficinas de integração com a comunidade
Coordenadora: Fernanda Caumo Theisen
Resumo da proposta: Ampliar a qualificação de pessoas em vulnerabilidade gera a melhoria de vida destes sujeitos e
possibilita o desenvolvimento das comunidades. O presente projeto visa desenvolver ações de qualificação dos
participantes permitindo a sua inserção no mundo do trabalho ou a obtenção de renda extra, e assim estimular a
cidadania e autoestima com vistas ao desenvolvimento regional. Por meio de Oficinas com periodicidade semanal serão
habilitadas as potencialidades criadoras dos participantes e as habilidades práticas necessárias ao desenvolvimento de
novos produtos artesanais. O projeto será composto pelas seguintes oficinas: Técnica em Criatividade, Bijuteria em
tecido, Mochila em tecido, Patchwork, Artesanato em Tecido, Artesanato Natalino. Espera-se, assim, promover a
integração e a Inclusão social dos participantes.
II Desafio de Moda
Coordenadora: Patrícia Cristina Nienov Weber
Resumo da proposta: A proposta de realização do 'Desafio da Moda' visa fomentar o espírito empreendedor,
criatividade e habilidades na solução de problemas práticos enfrentados no cotidiano das indústrias de confecção, isto
através da reprodução/simulação de situações problema enfrentadas cotidianamente pelas indústrias. Com o intuito de
contribuir para a capacitação dos profissionais que estão/estarão atuando na área de moda e vestuário, além do desafio
de resolver problemas similares ao reais de forma prática, também serão oferecidas oficinas de qualificação sobre
temáticas como novos modelos de negócio e empreendedorismo. O projeto será desenvolvido para atender as
demandas das instituições parceiras Sindivest e Sebrae e as atividades serão desenvolvidas juntamente com o evento
Inova Alto Uruguai, promovido pelo Sebrae, que reunirá desafios similares ao Desafio de Moda para vários setores
como metalmecânico, agronegócio, alimentos, entre outros.

Disseminação de conhecimentos adquiridos da análise da eficiência da implantação de sistema de GPT na
indústria
Coordenador: Everton Farina
Resumo da proposta: A evolução da sociedade é basicamente baseada em metas, em onde se pretende chegar e de
que forma o irá atingir, nos desafios que o caminho escolhido pode proporcionar e na maneira como se pretende
superar estes. Ter metas é tão presente no cotidiano que às vezes nem se dá por conta que ali elas estão. Desta forma,
o presente projeto visa a disseminação de experiências adquiridas com a análise de implementação da ferramenta GPT
(Gestão dos Postos de Trabalho) em uma Indústria do ramo de papéis, mostrando à comunidade regional como o
estabelecimento e perseguição de metas, o controle de informações, conhecimento de potencialidades e fraquezas,
obtenção de histórico de ocorrências e a maneira de gerir os recursos podem impactar em uma organização, nos seus
colaboradores, na sociedade e no meio ambiente. Sendo assim, conforme elucidado acima, pretende-se chegar ao
resultado esperado através da realização de palestras e oficinas nos municípios de Erechim-RS e Paulo Bento-RS,
onde se situam, respectivamente, o IFRS e a empresa parceira.
Educação e tradição: Lado a lado pelo Rio Grande
Coordenador: Celso Antônio Dors
Resumo da proposta: A educação está inserida no âmbito da cultura, não se restringindo à escolarização. Nesse
sentido, o tradicionalismo como movimento cultural organizado possui dimensões educacionais perceptíveis nas suas
representações. O presente projeto visa a promoção da cultura gaúcha através de ações que proporcionem um maior
conhecimento sobre a dança, música, culinária, indumentária, enfim, costumes em geral do povo gaúcho. Tais ações
terão a participação dos alunos e servidores do IFRS Câmpus Erechim e comunidade regional. O projeto tem como
tema central ressignificar a tradição gaúcha, buscando na instituição um espaço para preservá-la e vivenciá-la. Para
isso, o objetivo geral é valorizar a cultura gaúcha no meio educacional, através de ações vinculadas ao DTG 'Tropeiros

da Tradição' do IFRS Câmpus Erechim, promovendo atividades voltadas ao tradicionalismo gaúcho, resgatando a
história e mantendo tradições do Rio Grande do Sul.

Blog "IFRS Acontece"
Coordenador: Sidnei Dal'Agnol
Resumo da proposta:

Oferecer uma ferramenta de tecnologia de Informação e comunicação (TIC), que venha

contribuir para o desenvolvimento da Comunidade regional e do IFRS - Câmpus Erechim, envolvendo os
conhecimentos desenvolvidos junto aos cursos da instituição
Este projeto também propõe um processo de comunicação entre Instituição de ensino e diferentes atores sociais,
através da oferta de conteúdos relacionados com os cursos de graduação e técnico existentes no IFRS - Câmpus
Erechim. A ferramenta utilizada será um Blog que possibilitará a interatividade através de espaços como: Campos de
cometários, enquetes,compartilhamento em redes sociais, entre outros.
O blog será abastecido com conteúdos gerados a partir do que acontece no IFRS- Câmpus Erechim e também com
conteúdos trazidos pelos estudantes do seu ambiente de trabalho e de convívio social, desde que, sejam ligados aos
objetivos do projeto.
Além dos conteúdos oferecidos, da disponibilização de espaço interativo para a comunidade externa solicitar
informações, também será realizado palestra junto a uma escola estadual, a onde, será trabalhado com os estudantes
sobre o potencial da utilização de blogs e outra redes sociais, para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem.
Espera-se com o projeto contribuir para o desenvolvimento do IFRSErechim e criar conteúdo relevante para a
comunidade externa regional.

IFCast: Podcast do IFRS - Campus Erechim
Coordenador: Daniel Pires Nunes
Resumo da proposta: Pretende-se desenvolver e colocar à disposição da comunidade um podcast (programa de rádio
distribuído pela internet) que aborde temas vinculados às atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no
IFRS - Campus Erechim. A proposta é a elaboração de um programa bimestral dividido em blocos, sendo um deles
composto por uma entrevista com um(a) profissional com experiência ou conhecimento em uma área relativa aos
cursos oferecidos no campus. Outros blocos do programa servirão para a divulgação das atividades de ensino,
pesquisa e extensão desenvolvidas no IFRS - Campus Erechim, sobretudo aquelas em que os discentes são parte
ativa. Pretende-se, assim, divulgar ao público interno o que todas as áreas estão produzindo, contribuindo portanto para
a promoção da interdisciplinaridade, bem como tornar mais conhecidas tais atividades do campus ao público externo
sobretudo a potenciais futuros discentes.

Erechim Moda Show 2016
Coordenadora: Priscila Gil Wagner
Resumo da proposta: O Setor Têxtil e de Vestuário apresenta-se para o desenvolvimento regional como uma
importante via de crescimento. Este segmento está presente, direta e indiretamente, nos 32 municípios que compõe a
região do COREDE-Norte ou Alto Uruguai Gaúcho, totalizando 216 estabelecimentos industriais, gerando
aproximadamente 1567 funcionários com vínculo empregatício ativo (MTE, 2012). Buscando prospectar o setor de
Vestuário para o mercado nacional, este propôs como macro objetivo ser reconhecido nacionalmente como Polo de
têxtil e de Vestuário, conforme descreve a Agenda Erechim 2018. Para alcançar este objetivo estratégico diversas ações
estão sendo desenvolvidas, tais como o Erechim Moda Show que é uma iniciativa do Sindivest/AU, tendo como
organizador o IFRS-Campus Erechim e apoiadores a Prefeitura Municipal de Erechim e Sebrae/RS. O projeto Erechim
Moda Show 2015 tem como objetivo elevar o nível de conhecimento da cadeia têxtil e de vestuário da Região dentro do

universo da moda além de promover a integração de empresários, profissionais, entidades, escolas técnicas e
universidades buscando o desenvolvimento sustentável do setor. Como resultados almeja-se a disseminação de
conhecimentos e o aprimoramento contínuo dos participantes.

