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Arte e discussão: Pela valorização étnico-racial e de gênero

Coordenadora: Camila Carmona Dias

Resumo da proposta: O projeto busca despertar a reflexão e capacitar sobre as relações 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 serão

desenvolvidas atividades que visam despertar  a consciência dos participantes das ações para as questões étnico-

raciais e de gênero. As atividades serão constituídas de exposições e palestras sobre diferentes temáticas envolvendo

tanto  as  questões  indígenas  e  afrodescendentes  quanto  as  problemáticas  relacionadas  ao  gênero.  Além  disso,

pretende-se promover a III Semana Integrada da Consciência Negra. A Semana Integrada da Consciência Negra terá

atividades culturais referentes à valorização da origem, história e cultura dos negros, enfatizando a presença da mulher

negra no Brasil. As atividades culturais serão propostas pelos integrantes da equipe de execução deste projeto. Assim,

pretende-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

que permeiam nosso cotidiano 

 

Clube de Xadrez

Coordenador: Antônio César dos Santos Esperança

Resumo da proposta: Criação de um Clube de Xadrez no Campus Erechim com o objetivo de aprimorar o ensino

aprendizagem e a integração com a comunidade, através de práticas relacionadas ao jogo de Xadrez como: torneios,

oficinas,  palestras,  desenvolvimento  e  planejamento  de  uma  componente  curricular  para  os  cursos  superiores.

Construção de um jogo de xadrez gigante na Escola parceira (EE João Caruso). Também a organização de um espaço

para a prática do Xadrez no Campus.

 

 

 Cursos e profissões: Conhecendo o IFRS - Campus Erechim

Coordenadora: Cristiane Câmara

 Resumo da proposta: O projeto de extensão “Cursos e Profissões: conhecendo o IFRS – Campus Erechim” objetiva

fornecer aos estudantes concluintes dos ensinos fundamental e médio das escolas do município de Erechim e região,

informações sobre os cursos ofertados no Campus, auxiliando no processo de escolha profissional e buscando reduzir

os índices de evasão relacionados à falta de conhecimento do curso escolhido. Considerando a função social e os

objetivos institucionais do IFRS, constata-se a importância da criação de estratégias que promovam maior aproximação

com a comunidade, especialmente pelo fato do Campus Erechim ser relativamente novo no contexto no qual está

inserido. Ademais, é possível verificar que alguns estudantes que ingressam na instituição apresentam dificuldades em

função do desconhecimento do curso escolhido. Ainda nesse sentido, observa-se que o desconhecimento do curso é

um dos fatores apresentados como motivadores da evasão pelos estudantes desistentes. Acredita-se que as ações

previstas  no  projeto  possibilitarão  maior  conhecimento  local  da  instituição  e  espera-se  que  possibilitem  maior

congruência entre  as concepções e expectativas  dos estudantes e a  realidade dos cursos ofertados,  favorecendo

escolhas  mais  conscientes  e  consequentemente  maior  adequação  e  satisfação  com  o  curso  e  com  a  profissão

escolhida.

 

 

Divulgando o Campus Erechim/IFRS

Coordenadora: Noemi Luciane dos Santos

 Resumo da proposta: Este projeto tem o objetivo de divulgar o IFRS/Campus Erechim, como instituição de ensino,

pesquisa e extensão, através de ações que envolvam escolas municipais e estaduais do município de Erechim e da



região  do  Alto  Uruguai,  bem  como  a  comunidade  em  geral.  As  ações  incluem  visitas  a  escolas,  entidades

representativas de indústria, comércio e serviços, prefeituras, e a organização de uma agenda para a visitação ao

IFRS/Campus Erechim.

 

 

Educação e Alimentação Saudável: Atitudes para uma formação humana e integral

Coordenadora: Juliana Carla Girotto

Resumo da proposta: O ambiente escolar possibilita o desenvolvimento de ações voltadas para a educação formal e

curricular,  assim  como,  a  abordagem  de  temas  transversais  como  a  promoção  da  saúde,  na  perspectiva  do

desenvolvimento de uma alimentação saudável.  Da mesma forma, no IFRS – Campus Erechim são desenvolvidas

ações que promovem o acesso a saberes que contribuem com uma formação integral. Abordar o tema saúde de forma

transversal, de acordo como os Parâmetros Curriculares Nacionais é uma forma de incentivar e refletir sobre a adoção

de práticas que estimulem um estilo de vida saudável. Sendo assim, este projeto tem como principal objetivo auxiliar na

reflexão e adoção de hábitos alimentares que promovam um bom estado nutricional aos estudantes, professores e

comunidade  escolar  da  Escola  Estadual  Érico  Veríssimo  de  Erechim,  assim  como  aos  estudantes  dos  cursos

concomitantes  do  IFRS Campus Erechim.  Serão  abordados  neste  projeto  outros  temas complementares  como:  o

Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), a compra de produtos para a merenda escolar proveniente da

agricultura familiar, higiene e alimentação e transtornos alimentares. 

 

Educação e Tradição: Lado a lado pelo Rio Grande

Coordenadora: Catia Santin Zanchett Battiston

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 Campus 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, além

disso as ações do projeto visam a participação da comunidade externa. Para isso, o objetivo geral é valorizar a cultura

gaúcha no meio educacional, através de ações vinculadas ao DTG 'Tropeiros da Tradição' do IFRS Campus Erechim,

promovendo atividades voltadas ao tradicionalismo gaúcho, resgatando a história e mantendo tradições do Rio Grande

do Sul. 

 

Erechim Moda Show 2017

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  121  estabelecimentos  industriais,  gerando

aproximadamente 1350 empregos. O Projeto tem por desafio fomentar o desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local -

Polo Vestuário Norte do Rio Grande do Sul - APL/POLOVEST. Tem como organizador o IFRS-Campus Erechim e o

Sindivest/AU com apoio  da  Prefeitura  Municipal  de  Erechim,  Senai,  Sebrae,  Senac  e  APL/POLOVEST.  O projeto

Erechim Moda Show 2016 é composto de diversas ações que caracterizam a indissociabilidade entre pesquisa, ensino

e extensão, como o Concurso Cultural Novos Designers da Moda, destinado à estudantes de toda a região sul do Brasil,

o  ciclo  de  palestras,  destinado  à  profissionais,  estudantes,  empresários  e  interessados  no  mercado  de  moda,

apresentações  e  exposições  organizadas  pelos  alunos  do  IFRS campus  Erechim  a  fim  de  mostrar  as  atividades

realizadas  nas  disciplinas.  O  projeto  está  em  sua  sexta  edição  e,  assim  como  os  anteriores,  espera-se  que  os

participantes integrem-se com o mercado de moda e vestuário da região do Alto Uruguai aplicando os conhecimentos

adquiridos em seus postos de trabalho.



 

 

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  -  Campus  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 - Campus

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. Também serão utilizados as funcionalidades da

ferramenta que possibilita a interação com redes sociais, potencializando a abrangência dos conteúdos publicados.

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.

Junto a Escola Estadual de Ensino Médio Dr. João Caruso, será trabalhado ações junto a professores e estudantes com

o  objetivo  de  construir  propostas  de  utilização  de  blogs  e  redes  sociais  no  processo  de  ensino-aprendizagem,

potencializando o trabalho dos professores. 

 

 IFRS: Tecendo ações educativas na região do Alto Uruguai

Coordenadora: Marlova Elizabete Balke

Resumo da proposta:  Projeto de extensão voltado a formação de professores da rede pública da região do Alto

Uruguai e estudantes do 9º ano das Escolas da rede pública do município de Erechim, com o objetivo de oportunizar a

professores  da  Educação  Básica  um  processo  de  formação  continuada  de  saberes  teórico  práticos  baseado  em

experiências de prática pedagógica nas diversas áreas do conhecimento, e aos estudantes do município de Erechim, a

complementação  dos  estudos  de  sala  de  aula  do  componente  curricular  de  matemática.  A respectiva  proposta

contempla  os  objetivos  do   IFRS,  entre  eles  desenvolver  atividades  de  extensão  de  acordo  com os  princípios  e

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e

com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; assim como a Política

de Extensão, aproximando desta forma o IFRS/Erechim da sociedade.

 

 

 III Desafio de Moda

Coordenadora: Natalie Pacheco de Oliveira

Resumo da  proposta: A proposta  de  realização do  III  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 atuam e atuarão na área de moda e vestuário, além do desafio de

resolver  problemas similares  aos  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

Erechim Moda Show e FRINAPE 2017, promovido em conjunto com as entidades parceiras, eventos importantes para

vários setores como de têxtil e de vestuário, metalmecânico, agronegócio, alimentos, entre outros. 

 

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  visou  desenvolver  ações  de  qualificação  dos

participantes permitindo a sua inserção no mundo do trabalho ou a obtenção de renda extra, e assim estimulou a

cidadania e autoestima com vistas ao desenvolvimento regional. Por meio de Oficinas com periodicidade semanal foram

habilitadas as potencialidades criadoras dos participantes e as habilidades práticas necessárias ao desenvolvimento de

novos produtos artesanais. O projeto foi composto pelas seguintes oficinas: conserto de roupas, crochê com tiras de

malha, artesanato com materiais reciclados, tapetes de retalhos, tecelagem manual e decoração natalina. 

 

Internet e Redes Sociais para a Comunidade e Terceira Idade

Coordenadora: Gema Luciane Agliardi

Resumo da proposta: O Projeto busca proporcionar a inclusão digital, atualização e a sociabilidade para as pessoas

da comunidade e da terceira  idade,  trabalhando com o uso da  internet  e  das  redes sociais.  Dentre os principais

assuntos  a  serem  abordados  no  projeto  estão:  Promover  a  aproximação  dos  participantes  com  o  computador,

integrando-os com a sociedade, através da Informática e seus recursos (navegadores, e-mails, blogs e redes sociais),

capacitando-os  a  utilizar  os  computadores  no  seu  dia-a-dia;  Levar  o  grupo  a  conhecer  a  Internet  como fonte  de

pesquisa e curiosidades; Valorizar a participação do grupo nas trocas e relações promovidas pelos encontros, durante o

aprendizado de Informática, possibilitando a oportunidade de manter contatos com outras pessoas, mesmo que de

maneira virtual, buscando ampliar seus horizontes e expectativas e trocar correspondência eletrônica e utilizar recursos

de comunicação instantânea. 

 

Olimpíada Brasileira de Informática: Divulgação e Capacitação de estudantes da Educação Básica

Coordenador: Dario Lissandro Beutler

Resumo da proposta:  Esta proposta visa divulgar a Olimpíada Brasileira de Informática em Escolas de Educação

Básica do município de Erechim. Com esse objetivo, será difundida a relevância do ensino de programação ainda no

Ensino Fundamental, o que auxilia os estudantes a obter maior desempenho educacional, melhorando seu raciocínio, a

iniciativa de solução de problemas reais e cotidianos, bem como conscientização para um aprendizado mais amplo, no

qual conceitos matemáticos, tecnológicos e científicos mesclam-se a conceitos humanísticos, éticos e sociais, através

da colaboração e da compreensão do desenvolvimento e da solução de projetos. A metodologia de ação principal é a

divulgação da OBI nas escolas e a seleção de estudantes que tenham interesse e tenham alguma aptidão para oficinas

de lógica e programação, a fim de que desenvolvam suas habilidades para participações futuras na olimpíada.
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