PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO CONTEMPLADOS COM FOMENTO DO CAMPUS E DESENVOLVIDOS

Título do
projeto

Objetivo

Divulgação de
Opções de
Cultivo para
Agricultura
Familiar do Sul
Catarinense

Divulgar
opções de
cultivo para a
agricultura
familiar
previamente
testadas em
unidades de
observação,
experimentação
ou de extensão

Apoio às
Atividades do
Programa
Nacional
Mulheres Mil

Apoiar as
ações
pedagógicas e
administrativas
do Programa
Mulheres Mil do
IFC-Campus
Sombrio

Coordenador
do Projeto
de Extensão

Airton Luiz
Bortoluzzi

Ana Maria
Moraes

Breve descrição do
projeto (50 palavras)

O projeto tem como
objetivo divulgar
opções de cultivo para
agricultura familiar
testadas na unidade de
estudo do IFC-Campus
Sombrio e que
evidenciaram um
grande potencial
produtivo com elevado
valor agregado. Ação
de extensão prevê
experimentação e
pesquisa participativa
com agricultores e suas
famílias.
O projeto propõe
oferecer apoio
administrativo e
pedagógico à execução
do Programa Nacional
Mulheres Mil, cujas
ações visam
oportunizar a
profissionalização e a
elevação de
escolaridade à
mulheres que vivem em
situação de
vulnerabilidade social.

Servidores
colaboradores

IF Catarinense Câmpus
Sombrio e
Coordenação
Geral de
Extensão

Cynthia Nalila
Souza Silva,
Éliton Pires,
Daiane Nagel
Acordi,
Kênia Zanella

EM 2013

Estudantes
de Ensino
Médio

Estudantes
de
Graduação

Descrição
da
população/
comunidade
assistida em
situação de
risco,
quando
houver

-

Deiviton
Coelho João,
Diogo
Policarpo
Semprebom,
Diou Roger
Ramos
Spido.

Produtores
rurais,
estudantes
e
acadêmicos
do IFCSombrio

-

Géssica
Candiotto
Possamai,
Josiane de
Matos
Scariot

Mulheres
atendidas
no
programa
nacional
mulheres
mil

Resultados obtidos e
trabalhos publicados
-inserir link de acesso ao
trabalho publicado
-Caso o trabalho não tenha
sido publicado, digitar os
principais resultados obtidos.

Anais SICT-Sul – 2014:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br/
sictsul/images/ANAIS%20SICTSU
L2014.pdf

Anais SICT-Sul – 2013:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br/
sict-sul/images/Anais2013a.pdf

Visitas
Orientadas:
Uma
Contribuição
para a
Divulgação e
Ingresso de
Novos Alunos
no IFCCâmpus
Sombrio

Assistência
Técnica à
Agricultura
Familiar da
Região da
AMESC

Ambientes
Contínuos de
Aprendizagem:
Capacitação
dos Produtores
Através das
Unidades
Educativas de
Produção

Elaborar e
executar um
roteiro de
visitas na sede
e na Unidade
Urbana do IFCCampus
Sombrio para
as escolas da
região que
tenham
interesse em
conhecer e
incentivar seus
alunos a
ingressarem
nos cursos
ofertados pelo
Câmpus
Incentivar a
permanência
dos filhos dos
agricultores na
atividade rural e
fornecer
melhores
condições de
vida aos
agricultores
familiares.
Capacitar
produtores e
profissionais
técnicos da
área
agropecuária,
por meio da
criação de
ambientes
contínuos de
aprendizagem
nas UEPS da
escola-fazenda
do IFC-Campus

Ivete Maria
Grisa

O projeto propõe
oferecer visitas com um
roteiro elaborado aos
alunos de 8ª série ou 9º
ano do ensino
fundamental e 3ª série
do ensino médio, a fim
de organizar e orientar
as visitas que ocorrem
ao longo do ano por
parte das escolas da
região.

Maurício
Duarte
Anastácio

O projeto visa prestar
assistência técnica aos
agricultores
organizados da região
da AMESC, através
dos conhecimentos
técnicos do
IFCatarinense campus
Sombrio

Éliton Pires

A proposta pretende
organizar, fomentar e
fornecer suporte para
que cada UEP ofereça,
no mínimo, 02 cursos
de capacitação na área
agropecuária,
destinados a
produtores rurais,
profissionais da área e
alunos dos cursos do
IFC-Campus Sombrio.

Viviane de
Souza Mendes

Diou Anderson
Oliveira
Cardoso,
Miguelangelo
Ziegler Arboitte,
Tuan Henrique
Smielevski de
Souza

Fernando José
Garbuio,
Marcelo Turatti
Tramontin,
Antônio
Guadanhim
Simão e Adilson
Mauro
Barriquelo.

-

Lucas Fontana
da Silva

-

Luis
Fernando
Rosa de
Souza,
Viviane de
Souza
Mendes

Alunos da
8ª e 9ª série
do ensino
fundamenta
l, alunos do
3º ano do
ensino
médio e
demais
visitante
interessado
s

-

Associaçõe
s de
agricultores
da região
da AMESC

Anais SICT-Sul – 2014:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br/
sictsul/images/ANAIS%20SICTSU
L2014.pdf

Mariane
Evani da
Silva,
Talita Becker
Stümer

Alunos dos
cursos do
IFCSombrio,
produtores
rurais da
região e
profissionai
s da área
agropecuári
a.

Não publicado.
Ao longo do projeto, ocorreram
muitos eventos, nos quais
obtiveram apoio na realização.
Foi possível capacitar alunos e
produtores através de cursos
técnicos, fazer a interação ter
escola e comunidade,
apresentar novas ideias e
propostas para o
desenvolvimento da região.
Foram atendidas em torno de
mil pessoas com o
desenvolvimento dessas

Anais SICT-Sul – 2014:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br/
sictsul/images/ANAIS%20SICTSU
L2014.pdf

Sombrio.

Lucas
Spillere
Barchinski

Clube da
Matemática

Coleta de
Enxames
Fugitivos de
Apis mellifera
Híbridas e
Monitoramento
de Doenças
Apícolas

Controle de
Fitonematóides
Com o Uso de
Plantas
Antagônicas,
para
Diversificação
da Produção
na Agricultura
Familiar

propostas.
Elizete Maria
Possamai
Ribeiro,
Juliana
Menegotto,
Margarete
Farias
Medeiros,
Marleide Coan
Cardoso,
Roseli Búrigo

Auxiliar a
comunidade da
região, na
captura de
enxames
fugitivos que se
instalam em
lugares
inadequados,
evitando assim
acidentes com
pessoas,
animais, além
de preservar
esta espécie de
grande
interesse
polinizador e
econômico.
Promover o
desenvolviment
o rural
sustentável
através do uso
de medidas
ecológicas no
controle de
nematoides,
com a interação
entre os
produtores e o

Miguelangelo
Ziegler
Arboitte

Este projeto pretende
auxiliar a comunidade
(AMESC), com a
captura de enxames
fugitivos de Apis
mellifera híbridas, com
objetivo de diminuir
acidentes provenientes
de enxames fugitivos,
mas também pela
manutenção da espécie
a qual possui
fundamental
importância devido a
sua principal função, a
polinização.

Jéssica
Schmidt
Bellini

O projeto propõe
inicialmente a
investigação dos
gêneros de nematoides
que constituem
problema às culturas
da região; em um
segundo momento,
testar métodos
alternativos de controle
destes agentes e em
uma terceira etapa, o

Maurício
Anastácio
Duarte, Diou
Anderson
Oliveira
Cardoso

Éliton Pires,
Luiz Luciano
Bellini,
Daiane Heloisa
Nunes,
Ivete Maria
Grisa

Estudantes
do ensino
médio e
licenciatura
de
Matemática
do IFCSombrio

Anais SICT-Sul – 2014:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br/
sictsul/images/ANAIS%20SICTSU
L2014.pdf

Lucas
Almeida da
Silva

Comunidad
e da
AMESC

Anais SICT-Sul – 2013:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br/
sict-sul/images/Anais2013a.pdf

Miriani Mota
Zeferino,
Maurício Dal
Pont
Scarabelot

Acadêmicos
de
agronomia
do IFCSombrio e
empresas e
associaçõe
s de
produtores
dos
municípios

Anais SICT-Sul – 2014:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br/
sictsul/images/ANAIS%20SICTSU
L2014.pdf

Vanessa da
Silva Pires

-

-

Instituto
Federal
Catarinense,
representado
pelos alunos e
servidores
envolvidos no
projeto

Escolinha De
Matemática

Minha Escola é
10!

Contribuir para
a elevação do
IDEB por meio
do apoio ao
ensino da
Matemática
utilizando-se
das linhas
modernas de
pensamento
em Educação
Matemática.

Contribuir para
a educação
básica de
qualidade na
comunidade de
Vila Nova,
Santa Rosa do
Sul, SC

Elizete Maria
Possamai
Ribeiro

Daiane Nagel
Acordi

plantio de olerícolas em
áreas previamente
infectadas e com
controle de
antagonistas e a
divulgação e orientação
técnica necessárias à
implantação deste
método pelos
produtores.
O projeto pretende
proporcionar aulas de
reforço para alunos de
escolas da rede pública
municipal de Sombrio,
visando melhorar a
aprendizagem dos
alunos, auxiliando-os
na superação de suas
dificuldades. Além
disso, desenvolver
metodologias para o
ensino da Matemática e
socializa-las com os
professores das
escolas municipais por
meio de oficinas.

O projeto propõe
oferecer apoio técnicopedagógico para a
Escola de Educação
Básica Irmã Ogliari, por
meio da adequação de
ambientes e do
desenvolvimento de
oficinas pedagógicas
destinadas a atender
alunos da educação
infantil e educação
básica desta escola

de Sombrio
e Santa
Rosa do
Sul.

Marleide Coan
Cardoso,
Éliton Pires,
Margarete
Farias
Medeiros,
Juliana
Menegotto,
Lucas Spillere
Barchinski,
Roseli Búrigo

Éliton Pires,
Cyntia Nalila,
Ivete Grisa,
Marleide Coan
Cardoso,
Jaqueline
Posser Gallina,
Leandro
Cavalari.

-

Cristina da
Silva Martins
Paraol,
Suzana
Scandolara
Selau

Alunos das
escolas
municipais
de Sombrio

Anais SICT-Sul – 2014:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br/
sictsul/images/ANAIS%20SICTSU
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-

Alunos da
educação
infantil,
primeiro
ano do
fundamenta
l da EEBIIO
Guilherme
e séries
Augusto
Haser,
iniciais
Álvaro Maciel oriundos de
outras
escolas da
comunidade
da Vila
Nova
(Santa

Atividades descritas em ações/
Projetos nos Anais SICT-Sul 2013:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br/
sict-sul/images/Anais2013a.pdf

Rosa do
Sul).
Promoção de
Semanas
Acadêmicas na
Unidade
Urbana do IFCSombrio

Carolina Stoll,
Daniel Anderle,
Elizete
Possamai.

Kênia Zanella

Análise da
Demanda de
Visitação do
Parque
Ecológico
Maracajá-SC,
Com Visitas à
Melhoria dos
Equipamentos
Instalados e
Serviços
Oferecidos.

Estimular o
desenvolviment
o de atividades
de extensão no
âmbito do
Curso Superior
de Gestão de
Turismo do IFC
Campus
Sombrio, com a
participação de
alunos, por
meio do estudo
da demanda do
Parque
Ecológico
Maracajá.

Diagnóstico
das
Características
FísicoQuímicas e
Microbiológicas
e da Situação
Higiênica dos
Reservatórios
da Água de
Consumo
Humano da
Sede do

Diagnosticar a
qualidade da
água de
consumo
humano da
comunidade
escolar do IFC
e moradores de
Vila Nova,
através do
monitoramento
trimestral.

Carolina
Braghirolli
Stoll

Mirian Rocho
da Rosa

Propõe-se o estudo da
demanda no local,
Parque Ecológico
Maracajá, para que
seja possível
contabilizar o número
médio de visitantes de
maio à setembro de
2013, identificar o perfil,
reconhecer a
motivação da visita e
também analisar os
pontos positivos e
limitantes apontados
pela demanda nos
aspectos: conforto
ambiental,
equipamentos
instalados, serviços de
recepção, guiamento e
restaurantes, acessos,
acessibilidade e
publicidade.
O projeto visa
diagnosticar as
características físicoquímicas e
microbiológicas da
água de abastecimento
da sede do IFC e da
comunidade de Vila
Nova, com análises de
monitoramento
trimestral dos seguintes
parâmetros:
condutividade elétrica,

Maria Emília
Martins Da
Silva,
Cláudio Luiz
Melo da Luz

Lucyene Lopes
da Silva
Todesco Nunes,
Luis Antônio
Biulchi.

Aline da
Cunha
Euzébio

-

-

--

Geneci da
Silva Martins,
Adriana de
Oliveira dos
Santos

Gláucia
Fernandes
da Silva

Administraç
ão do
Parque
Ecológico
Maracajá e
visitantes.

Anais SICT-Sul – 2014:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br/
sictsul/images/ANAIS%20SICTSU
L2014.pdf

Comunidad
e do IFCSombrio
sede e
comunidade
da Vila
Nova,
Santa Rosa
do Sul.

Considera-se que o projeto
possibilitou o desenvolvimento
e aprofundamento do
aprendizado tanto do bolsista
quanto do orientador em
relação aos conhecimentos
teóricos e de legislação, a
prática laboratorial aprimorada
na realização das análises de
água e na aproximação através
do contato com a comunidade
na execução dos questionários.
Pode-se perceber por meio

Instituto
Federal
Catarinense
Câmpus
Sombrio e da
Comunidade
de Vila Nova,
Santa Rosa do
Sul-SC.

sólidos totais
dissolvidos, cloretos,
ferro, manganês,
coliformes totais e
termotolerantes; com
base na Portaria n°
518, de 2004 do
Ministério da Saúde.

dele que, quase a totalidade
dos moradores da Vila Nova
consomem a água captada no
Morro Rosso e que pelos
resultados das análises
microbiológicas a mesma está
inadequada ao consumo
humano (em todos os pontos
analisados), faz-se necessário,
portanto, o monitoramento da
qualidade da água e que seja
feita de forma emergencial a
limpeza do local de captação
bem como melhorias no
sistema de coleta da Vila Nova.
Salienta-se a necessidade de
se realizar um estudo de
viabilidade da proteção dos
dois córregos (pontos 01 e 02)
e/ou definir alternativa de
substituição da fonte utilizada.
Uma possibilidade seria a
captação direta da nascente,
utilizando o sistema de
proteção de nascente
desenvolvido pela Epagri,
entretanto, demandaria de
recurso e também da
autorização do responsável
pela propriedade onde está
localizada a nascente. Da
mesma forma, sugere-se a
substituição do reservatório
comunitário cuja situação
encontra-se precária, a limpeza
dos reservatórios de pelo
menos uma vez a cada seis
meses e também a filtração e
cloração da água antes de sua
distribuição na rede.
Foi efetuada a limpeza da
cisterna e da caixa d’água da
sede do Instituto Federal
Catarinense campus Sombrio.

E foi adquirido o filtro e a
instalação do mesmo. A
potabilidade da água dos poços
foi atestada em laudo anterior,
porém a presença de
coliformes na saída da caixa
sugere contaminação em um
dos reservatórios.
Ressaltamos, ainda, a
importância da cloração da
água no reservatório.

Avaliação da
Produtividade
da Mandioca
(Manihot
esculenta
Crantz) em
Resposta ao
Manejo da
Adubação e
Controle de
Invasoras em
Áreas de
Produção
Comercial no
Sul
Catarinense.

Ações de
Educação
Ambiental
Através do
Recolhimento
de Óleos e
Gorduras
Vegetal e
Animal usados
no Âmbito de
Atuação do
IFC-Sombrio.

Confirmar os
principais
fatores
limitantes e
deficiências
tecnológicas na
produção da
mandioca e
elaborar
material
impresso
contendo
instruções de
manejo que
contribuam
para o
incremento de
produtividade
de áreas
agrícolas.
Reduzir os
danos
causados ao
meio ambiente
através da
adoção e
divulgação de
práticas
educacionais
ambientalmente
corretas,
relacionadas a
reciclagem de

Naracelis
Poletto

O projeto propõe
oferecer apoio técnicocientífico para
produtores de
mandioca dos
municípios de
Araranguá, Sombrio,
Sangão, Santa Rosa do
Sul e São João do Sul,
por meio do manejo da
adubação e controle de
invasoras em áreas de
produção comercial.

Fernando José
Garbuio,
Mirian Rocho da
Rosa

Antônio
Guadanhim
Simão

O projeto propõe
desenvolver ações de
Educação Ambiental
tendo como partida o
Recolhimento de Óleos
e Gorduras Vegetal e
Animal usados. A partir
disso, sob o formato de
Oficina de Educação
Ambiental, o projeto
abrirá um leque de
ações as quais
referenciarão as

Jaqueline
Posser Gallina,
Luis Fernando
Rosa de Lima
Danilo
Rodrigues da
Silveira

-

Janaína
Emerim de
Souza,
Adriana
Modolon
Duart,
Murilo Hendz
de Jesus

Produtores
de
mandioca

Anais SICT-Sul – 2013:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br/
sict-sul/images/Anais2013a.pdf

-

Jéssica
Soares de
Matos,
Laura
Cristina
Amustacheg
ui

Servidores
e alunos do
IFC, publico
em geral e
restaurante
se
lanchonetes

Anais SICT-Sul – 2014:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br/
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óleos e
gorduras
vegetal e
animal usadas.
O Biogás
Transformando
as Pequenas
Propriedades
Rurais em
Unidades
Eficientes de
Produção
Agrícola
Energética.

atividades em torno do
descarte e reciclagem
dos óleos.

Luciano
Streck

Capacitação de
Trabalhadores
Rurais e
Discentes do
IFC em
Equinocultura.

Capacitar
Trabalhadores
Rurais e
Discentes do
IFC em
Equinocultura.

Avaliação e
Divulgação de
Duas Unidades
Demonstrativas
de Produção
de Pimentas
nos Municípios
de Santa Rosa
do Sul e
Sombrio.

Instalar e
manter duas
coleções de
pimentas
visando
divulgar e
estimular o
consumo e a
produção de
espécies do
gênero
Capsicum na
região sul de
SC, servindo
como forma de
diversificação

Luis
Fernando
Rosa de Lima

Eduardo
Seibert

Lisandro da
Silva Cardoso

O projeto oferecerá
capacitação de
trabalhadores rurais e
discentes do IFC em
equinocultura com
cursos de
Casqueamento e
Ferrageamento em
Equinos, Cursos
Básicos em Doma de
Equinos, Cursos de
Rédeas e Curso de
Formação de Jovens
Guasqueiros
O projeto visa continuar
a instalação e a
manutenção de duas
coleções de pimentas,
visando divulgar e
estimular o consumo e
a produção de espécies
do gênero Capsicum na
região sul de SC,
servindo como forma
de diversificação
cultural e estimulando a
produção de hortaliças
que podem tornar-se
importante fonte de
renda para população

Cynthia Nalila
Souza Silva,
Luís Antônio
Biulchi,
Jaqueline
Posser Gallina.

Jessica
Schmidt,
Luciano Streck,
Danilo
Rodrigues,
Mirian Rocho
Da Rosa,
Éliton Pires.

Lisandro da
Silva Cardoso

Pequenos
produtores
rurais,
criadores
de suínos,
aves e
bovinos

Milena Brigido
Goulart

Trabalhador
es rurais,
discentes
do IFC e
carroceiros
da
comunidade

Os resultados apresentados no
final do projeto ficaram muito
aquém do proposto. Somente
houve a certificação de nove no
Curso de Casqueamento e
Ferrageamento e 13 no Curso
Básico de Doma de Equinos.

Alunos e
acadêmicos
do IFCSombrio,
servidores e
produtores
rurais de
Sombrio e
Santa Rosa
do Sul.

Em 2013, após plantadas, as
pimentas não tiveram um bom
desenvolvimento no campo, por
conta de um inverno mais
rigoroso que atrasou o
desenvolvimento das mudas.
Outro fator que influenciou no
desenvolvimento das plantas e
levou a uma baixa produção, foi
a forte seca ocorrida nos meses
de dezembro e janeiro. Os
frutos colhidos foram
destinados à agroindústria. No
entanto em todos os produtos
houve maior aceitação
naqueles com menores

-

-

Willian
Cerbaro
Palhano,
Daniela
Tomazelli,
Nailson da
Cruz Melo

Implantação de
Capineiras
Modelo nas
Propriedades
de Carroceiros
no Município
de Balneário
Gaivotas.

Criação de 6
(Seis) Cursos
de Extensão
com o Uso de
Tecnologias de
Ensino a
Distância no
IFC-Sombrio
Através de
Inferências
Cognitivas
Comunicativas

cultural e
estimulando a
produção de
hortaliças que
podem tornarse importante
fonte de renda
para população
local.

local.

concentrações de pimentas. As
pimentas são uma boa opção
para diversificação da
produção, apresentando as
pimentas Malagueta, Chapéu
de Bispo, Cheiro de Luna e
Tabasco uma boa adaptação
às condições da região do
Campus Sombrio. A divulgação
das pimentas mostra que esta
apresenta grande interesse em
seu consumo e cultivo. Com a
doação de mudas, produtores
demonstraram dispostos a
testar a produção como uma
possibilidade de cultivo. Devido
a isso outras cultivares e
formas de uso devem ser
testados.

Implantar
capineiras
modelo nas
propriedades
de cinco
carroceiros no
minicípio de
Balneário
Gaivota para o
fornecimento
de alimentos
volumosos de
qualidade.
Criar 6 cursos
de extensão
com o uso de
tecnologias de
ensino a
distância no
IFC – Campus
Sombrio
através de
inferências
cognitivas
comunicativas

Luiz Carlos
Minussi

O projeto visa implantar
capineiras modelo com
capim Pennisetum
purpureum que possa
manter um equídeo de
400kg com volumoso
suficiente para o bom
funcionamento do seu
sistema digestivo nas
propriedades de
carroceiros no
município de Balneário
Gaivota.

Airton Luiz
Bortoluzzi,
Luis Fernando
Rosa De Lima.

Bruno Justo
Rodrigues

Lucyene
Lopes da
Silva
Todesco
Nunes

O projeto visa a criação
de 6 cursos de
extensão com o uso de
tecnologias de ensino a
distância no IFC –
Campus Sombrio
através de inferências
cognitivas
comunicativas da teoria
da relevância.

Ana Maria De
Moraes,
Daniel Fernando
Anderle,
Jackson
Mallmann,
Margareth
Farias.
Marleide Coan
Cardoso,
Mirian Rocho
Da Rosa,

Laura Cardoso
Fagundes

-

Discentes
do IFC e
carroceiros
da
comunidade
.

Anais SICT-Sul – 2014:
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sictsul/images/ANAIS%20SICTSU
L2014.pdf

Jean Carlos
De Matos

Servidores
do IFCSombrio.

Anais SICT-Sul – 2013:
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da Teoria da
Relevância.

Patrimônio
Cultural: Ações
SócioEducativas
através de
Exposição
Museológica e
Oficina de
Educação
Patrimonial no
Museu do
Campus
Sombrio.

da teoria da
relevância.

Promover
através das
atividades de
extensão do
Museu do IFCSombrio, ações
sócio
educativas em
torno do
patrimônio
cultural

III Encontro de
Bibliotecas
Públicas e
Escolares do
Sul de Santa
Catarina.

I Jogos de
Integração do
IFC - Sombrio.

Roseli Burigo,

Jaqueline
Posser
Gallina

O projeto propõe
desenvolver ações de
extensão, por meio de
exposição museológica
e oficinas de educação
patrimonial, construídas
a partir de uma relação
dialógica entre os
alunos e demais
membros da
comunidade, utilizando
o patrimônio cultural
como instrumento
educativo.

Éliton Pires,
Lõnia Lucia
Lied,
Mauro Milan
Cintia Da Rosa
Diego Monsani
Zaníria Cardoso
Kenia Zanella
Luciano Emerim
Jaqueline
Posser Gallina
Acadêmicos De
Turismo

Cyntia Nalila
Souza Silva

Promover
integração dos
diferentes
grupos
inseridos na

Paulo
Fernando
Mesquita
Junior

Cyntia Nalila,
Luis Fernando
Rosa De Lima.

Evento esportivo de
integração.

Éliton Pires,
Luis Biulchi.

-

Jonas Carlos
Scheffer,
Morgana de
Matos
Ortolan

Alunos e
professores
do IFCSombrio e
público em
geral.

Não Consta

Bibliotecário
s da região,
professores
de escolas
públicas e
interessado
s no tema

-

Toda a
comunidade
escolar do
IFCSombrio

-

O projeto conseguiu alcançar
os objetivos. Durante sua
execução, os bolsistas e
servidores animaram-se em
torno das atividades, realizando
a abertura do Museu,
executando durante o ano
letivo duas exposições para
serem apresentadas ao
público. Nas saídas a campo,
nas visitas e entrevistas, na
participação em eventos e nos
estudos exigidos houve o
entendimento, o
reconhecimento, a valorização
dos bens culturais da região,
fazendo do projeto um
alavancador da idéia de
preservação do patrimônio
cultural como um esforço para
o desenvolvimento integral do
educando e da comunidade em
geral que se vê refletida no
ambiente do Museu.

Anais SICT-Sul 2014:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br/
sictsul/images/ANAIS%20SICTSU
L2014.pdf

instituição
como: alunos,
professores e
demais
funcionários;
para o incentivo
à prática de
atividades
físicas e aos
esportes.

PROJETOS DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIOS (SEM FOMENTO DO CAMPUS) E DESENVOLVIDOS

Título do
projeto

Objetivo

Análise
financeira
de
Pitayas
obtidas
pelos
sistema
de cultivo
convencio
nal e o
orgânico.
Poemas
psicopeda
gógicos:
VTs no
Youtube.c
om
XI Curso
Básico de
Rédeas

Possibilitar aos
alunos do IFC
Campus
Sombrio e
integrantes da

Coordenador
do Projeto de
Extensão

Breve descrição do
projeto (50 palavras)

Servidores
colaborador
es

Estudantes
de Ensino
Médio

Estudantes
de
Graduação

EM 2013

Descrição da
população/
comunidade
assistida em
situação de
risco, quando
houver

Danilo
Rodrigues da
Silveira

EPAGRI, SC.

AMESC

Danilo
Rodrigues da
Silveira

Ulisses

-

Luís Fernando
Rosa de Lima;
Jaqueline
Posser Gallina.

Possibilitar aos alunos
do IFC Campus
Sombrio e integrantes
da comunidade o
acesso às atividades

Mateus
Zeferino dos
Santos

-

-

Alunos do IFC Campus
Sombrio

Resultados obtidos e
trabalhos publicados
-inserir link de acesso ao
trabalho publicado
-Caso o trabalho não tenha
sido publicado, digitar os
principais resultados
obtidos.

XI Curso
Básico
doma
Racional

XIX Curso
de
Casquea
mento e
Ferragea
mento
Semana
de
Aniversári
o da casa
de Cultura
de
Sombrio
"Estudo
do
potencial

comunidade o
acesso às
atividades
práticas e
teóricas,
capacitando-os
para lidar com
equinos de
forma prática e
tranquila,
aprimorando a
resposta do
cavalo aos
comandos.
Possibilitar aos
alunos do curso
técnico agrícola
e integrantes da
comunidade
acesso às
atividades
práticas e
teóricas
capacitando-os
para o processo
de domas de
equídeos.
Oferecer curso
de
casqueamento e
ferrageamento
aos alunos do
IFC Campus
Sombrio.
Realizar
exposição
museológica e
divulgar as
atividades do
IFC através do
Museu IFC.
Organização do
cerimonial de
lançamento do

práticas e teóricas,
capacitando-os para
lidar com equinos de
forma prática e
tranquila, aprimorando a
resposta do cavalo aos
comandos.

Luis Fernando
Rosa de Lima

Curso que possibilita
aos alunos do curso
técnico agrícola e
integrantes da
comunidade acesso as
atividades e práticas
relacionadas a doma de
equinos.

Câmpus
Sombrio,
CGEX,
Cooperafes e
Grupo de
estudos em
Equinos

Luís Fernando
Rosa de Lima

Oferecer curso de
casqueamento e
ferrageamento aos
alunos do IFC Campus
Sombrio.

Mateus
Zeferino dos
Santos

Jaqueline
Posser Gallina

Realizar a exposição
museológica
EVOLUÇÕES D
MEMÓRIAS: O TEAR
HISTÓRICO.

Carolina
Braghirolli Stoll

Organização do
cerimonial de
lançamento do projeto

-

-

Alunos IFC

-

-

Discentes do
IFC-Campus
Sombrio
terceira série B
do ano de 2012

Jaqueline
Posser
Gallina

-

-

Público em
Geral

Prefeitura
Municipal de
Sombrio e

-

Acadêmicos
da 4ª fase de
Gestão de

Proprietários
rurais

turístico
de
proprieda
des rurais
de
Sombrio/
SC Agroturis
mo"
Treiname
nto de
discentes
do IFCCâmpus
Sombrio e
trabalhad
ores
rurais
para a
vacinação
de
equinos
contra as
suas
enfermida
des

Mutirão
de Saúde

25º
Festival
Internacio
nal de
Balonism
o

projeto “Estudo
do portencial
turístico de
propriedades
rurais do
município de
Sombrio- SC”

Treinar
discentes do
IFC-Câmpus
Sombrio e
trabalhadores
rurais para a
vacinação de
equinos contra
as suas
enfermidades

Realizar
exames para
detectar
possíveis
problemas de
saúde nos
alunos das 3ªs
séries.

Divulgar o IFC
Campus
Sombrio

“Estudo do portencial
turístico de
propriedades rurais do
município de SombrioSC”

EPAGRI
Sombrio.

Palestra para os
discentes do IFCCâmpus Sombrio e
trabalhadores rurais.

Marcelo Dias
Vieira

Benilde Maria
Cervo

Verificar a saúde dos
alunos para tomada de
providências em caso
de presença de
anormalidades.

Luiz Minussi,
Rosemery
Minussi;
Arlene
Scheffer
Simão

CGEX

Promover a divulgação,
bem como o
conhecimento da
população as atividades
propostas e realizadas
no IFC Campus
Sombrio, em Santa
Rosa do Sul/SC (Sede)
e Unidade urbana em
Sombrio.

Luís Fernando
Rosa de Lima

-

Turismo

-

-

-

Alunos do IFC Câmpus
Sombrio e
trabalhadores
rurais

-

Alunos das
terceiras séries
do curso
Técnico em
agropecuária
do IFCCâmpus
Sombrio

População em
Geral (Público
presente no
Evento)

Produção
de
Hortaliças

Ofertar curso
sobre produção
de hortaliças.

Estudo
Sobre
Espirituali
dade e
Religiosid
ade

Possibilitar um
momento para
estudos sobre
espiritualidade e
religiosidade.

DIA NA
FAZEND
A: Visita
técnica à
sede do
Câmpus
Sombrio Santa
Rosa do
Sul Viagens
técnicas
como
estratégia
pedagógic
a
interdiscip
linar: O
Curso
Superior
de
Tecnologi
a em
Gestão de
Turismo
do IFC

-

Ivete Maria
Grisa

Ofertar curso sobre
produção de hortaliças.

Rejane
Schaefer
Kalsing

Trabalhar os temas:
espiritualidade,
religiosidade. Deus,
imortalidade da alma e
outros temas que
venham a surgir com o
tempo.

Maria Emília
Martins da Silva

Divulgar o curso
de Gestão de
turismo.
Maria Emília
Martins da Silva

Elaboração de vídeos
(multimídia) das viagens
técnicas do Curso
Superior de Tecnologia
em Gestão de Turismo,
com vistas à divulgação
em eventos internos e
especialmente internos.

Fernando
Garbuio
Rudimar
Spannember
g
Éliton Pires

Não Consta

-

-

-

Lideranças
ligadas a
Agricultura,
Produtores
Rurais,
Acadêmicos da
Agronomia e
Monitores da
Horta do IFCCampus
Sombrio.

-

Alunos Do
Ensino Médio,
Superior E
Servidores Do
Ifc-Sombrio

Fernando
José
Garbuio;
Éliton Pires

Acadêmicos da
1ª fase do
Curso Superior
de Tecnologia
em Gestão de
Turismo

Acadêmicos
do CST
Gestão de
Turismo

Cliente interno
e externo do
Curso Superior
de Tecnologia
em Gestão de
Turismo
Câmpus
Sombrio

-

Geneci
Martins da
Silva

Câmpus
Sombrio.

Organizaç
ão do
Cerimonia
l em
Comemor
ação aos
20 Anos
do IFC Câmpus
Sombrio

Proporcionar
aos alunos da
disciplina de
Planejamento e
Organização de
ventos a
realização de
um cerimonial
de
comemoração,
colocando em
prática os
conceitos
estudados em
sala de aula.

Gerencia
mento da
Rotina do
Trabalho

Carolina
Braghirolli Stoll

Programa
de
Capacitaç
ão
"Aspectos
da
Geologia
e
Geomorfo
logia do
Geoparqu
e:
Caminhos
dos
Cânions
do Sul".
Pedágio
da Árvore

Kênia Zanella

Colocar em prática os
conceitos estudados em
sala de aula, sobre
organização de eventos.

Leila Maria
Vasquez Beltrão
- IFC/Sombrio

Promover um
pedágio da
árvore, para
entregar mudas
de plantas

Luís Fernando
Rosa de Lima

Promover um pedágio
da árvores, para
entregar mudas de
plantas nativas.

Acadêmicos
do CST
Gestão de
Turismo

-

Diego
Brezolin;
Fabiano
Procópio
Daros;
Lisa Paula
Silva Dos
Santos;
Ricardo Davi
Ayres;
Geneci da
Silva Martins.

Alunos,
Professores E
Servidores da
Unidade
Urbana do IFC
- Sombrio.

-

Servidores do
Departamento
de Educação e
Cultura do
Município de
Maracajá-SC

Maurício
Dalpiaz Melo
IFSC/Araran
guá.

-

Docentes de
Geografia,
Ciências e
Biologia de
Educação
Básica da
Rede Estadual
e Municipal da
AMESC.

-

Alunos dos
Cursos do IFCSombrio e
Munícipes de
Santa Rosa do

-

-

-

nativas.
Acompan
hamento
do Projeto
e
Implantaç
ão de
Centro de
Equoterap
ia da
APAE de
Sombrio.
Treiname
nto de
Discentes
do IFCCâmpus
Sombrio e
Trabalhad
ores
Rurais
para a
Vacinaçã
o de
Equinos
Contra as
suas
Enfermida
des.
Produção
de Mudas
de
Árvores
pelos
Alunos
das
Terceiras
Séries do
Curso
Técnico
em
Agropecu
ária.
Organizaç

Sul

Acompanhar o
projeto e
implantação do
centro de
equoterapia da
APAE de
Sombrio.

Andréia de
Lucca

Acompanhar o projeto e
implantação do centro
de equoterapia da
APAE de Sombrio.

Treinar
discentes do
IFC Campus
Sombrio e
trabalhadores
rurais para a
vacinação de
equinos contra
as suas
enfermidades.

Luís Fernando
Rosa de Lima;
Marcelo Dias
Vieira.

Treinar discentes do IFC
Campus Sombrio e
trabalhadores rurais
para a vacinação de
equinos contra as suas
enfermidades.

Produzir mudas
de plantas
nativas no horto
do IFC.

Luís Fernando
Rosa de Lima;
Airton Luiz
Bortoluzzi.

Kênia Zanella

Produzir mudas de
plantas nativas no horto
do IFC.

Cyntia Nalila
Souza Silva;
Luís
Fernando
Rosa de
Lima.

-

-

Alunos

-

-

-

-

Alunos da
APAE de
Sombrio

-

Alunos dos
Cursos do IFCSombrio e
Trabalhadores
Rurais.

-

Alunos dos
Cursos do IFCSombrio e
Moradores da
Região de
Inserção do
IFC - Sombrio.

Adriana

Alunos da 4ª

Anais SICT-Sul – 2014:
http://www.criciuma.ifsc.edu.br
/sictsul/images/ANAIS%20SICTSU
L2014.pdf

ão do
Cerimonia
l de
Lançame
nto do
Projeto
"Estudo
do
Potencial
Turístico
de
Proprieda
des
Rurais do
Município
de
Sombrio –
SC”

Recicla
CDL e

Oliveira Dos
Santos;
Aldair
Silveira
Pereira;
Aline Aguiar;
Beatriz
Ramos
Valim;
Deivid De
Mattos;
Diego
Brezolin;
Fabiano
Procópio
Daros;
Geneci Da
Silva Martins;
Geyza
Estevam De
Moraes;
Jaqueline
Heerdt;
Laisiani
Martins Dos
Santos;
Lisa Paula
Silva Dos
Santos;
Magda
Magnus
Teixeira;
Moisés
Pereira Leal;
Murilo
Pereira
Gonçalves;
Ricardo Davi
Ayres;
Vitor Hugo
Fernandes
Dandi.
Promover uma
ação para

Comissão
Organizadora

Promover o
recolhimento do lixo

-

Fase do Curso
de Turismo,
Professores,
Autoridades do
Instituto,
Prefeitura e
EPAGRI,
Produtores
Rurais do
Município de
Sombrio.

Municípes de
Santa Rosa do

IFC 2013

Organizaç
ão e
Execução
do
Cerimonia
l do
Evento: III
Encontro
de
Biblioteca
s Públicas
e
Escolares

conscientização
ambiental.

Proporcionar
aos alunos a
organização de
um cerimonial.

do IFC e CDL
Santa Rosa do
Sul

Kênia Zanella

eletrônico, distribuição
de mudas de plantas
nativas, oportunizar aos
alunos a atuação na
comunidade local.

Sul, Alunos,
Funcionários
do IFC e
Comunidade
Interessada.

Proporcionar aos alunos
a organização de um
cerimonial.

Alunos do
Curso de
Turismo e
Matemática,
Professores,
Bibliotecários,
Autoridades do
Instituto,
Municipais e
Regionais.

-

-

-

Realizaçã
o Da
Festa
Julina Da
Unidade
Urbana
Do Ifc Sombrio

Kênia Zanella

-

Alunos do
Curso de
Turismo,
Demais Cursos
do Ensino
Médio e
Superior,
Professores e
Demais
Funcionários
do IFC.

Dia de
Campo:
"Alternativ
as de
Cultivo
Para
Olericultur
a"

Éliton Pires

Larissa,
Talita e
Marine.

Comunidade
de Sombrio e
Região

Elizete Maria
Possamai
Ribeiro

Marleide
Coan
Cardoso;
Roseli
Burigo;
Lucas
Spillere

Escolas da
Região

O Dia da
Matemátic
a na
Escola

Barchinski.
4ª
Banarroz,
12ª Festa
do Colono
e Mostra
do
Agronegó
cio
II
Expofeira
Ararangu
á-SC
Postura e
Orientaçã
o
Profission
al
Semana
da
Família
Rural em
Sombrio
(Seminári
o
Maracujá)
Postura e
Comporta
mento
Profission
al

Participação das
atividades
previstas para a
semana da
Família Rural.

XII Curso
Básico
Doma
Racional
Curso de
Paisagism
oe
Jardinage
m.

Ofertar um
curso sobre
noções de
paisagismo e
jardinagem.

CGEX

-

Público
presente no
evento

Não Consta

Não Consta

Público
Presente No
Evento

Eliton Pires

Maria Emília
Martins da
Silva Palestrante

Alunos do 3º
Ano do João
dos Santos
Areão - Santa
Rosa do Sul

-

Famílias Rurais
de Sombrio e
Comunidade
em Geral

IFC, EPAGRI,
Sindicato e
Poder Público
Municipal

Participação das
atividades previstas
para a semana da
Família Rural.

-

-

Maria Emília
Martins Da Silva

-

-

Luiz Fernando
De Lima

Câmpus
Sombrio,
CGEX,
COOPERAF
ES.

Alunos Ifc

Alunos de
Engenharia
Agronômica

Pessoas que
queiram
conhecer u
aprofundar
seus
conhecimentos
de jardinagem

Éliton Pires

Curso realizado no
município do Ermo,
sobre noções de
paisagismo e
jardinagem.

-

Jonas
Martignago;
Marilete
Picheni

como a
implantação,
manutenção e
reforma de
vasos e de
pequenos
jardins
(Técnicos
Agrícolas)
Casquea
mento e
Ferragea
mento
Potenciais
Agrícolas
da Região
Sul Evento
Acadêmic
o em
Comemor
ação ao
Dia do
Agrônomo
.
Roteiro
Ilustrado
para
Aulas
Práticas
de
Anatomia
Vegetal II:
Órgãos
Vegetais.
Programa
de
Capacitaç
ão
“Aspectos
da
Geologia
e da

Luís Fernando
Rosa de Lima

Propiciar e
estimular a
disseminação
do
conhecimento e
de práticas que
competem ao
engenheiro
agrônomo
disponíveis em
nossa região.

Montar um guia
de fotos,
fotomicrografias
e ilustrações de
órgãos vegetais.

Luciano Streck

Desenvolver um evento
acadêmico em
comemoração ao dia do
engenheiro agrônomo.
Agregar conhecimento e
experiências com
diversos profissionais da
área de atuação que
compete ao eng.
agrônomo.

Thaysi Ventura
de Souza

Montar um guia de
fotos, fotomicrografias e
ilustrações de órgãos
vegetais.

Leila Maria
Vasquez Beltrão

Matheus
Zeferino dos
Santos

Comunidade
Escolar do IFC
- Sombrio

-

-Acadêmicos
do Curso de
Engenharia
Agronômica; Servidores do
IFC-Sombrio,
cuja função
esteja
relacionada às
palestras
apresentadas; Público
Externo.

-

-

Adriana
Modolon
Duart;
Vanderson
Modolon
Duart

Alunos De
Graduação Em
Ciências
Biológicas E
Agronomia.

Docentes da
Educação
Básica da rede
estadual e
municipal dos
19 municípios
de abrangência
do Geoparque

Geomorfo
logia do
Geoparqu
e
“Caminho
s dos
Canions
do Sul

História e
Memória
da
Ditadura
Militar em
Santa
Catarina
Aulões de
História
para o
ENEM

Tecnologi
as para
Melhoram
ento de
Pastagen
s

Palestra
de
Primeiro
Socorros

(municípios da
AMESC,
Torres,
Mampituba,
Cambará do
Sul e São José
dos
Ausentes/RS)
Demais
interessados
na temática
Geoparque.
Promover a
exposição
temporária do
Museu do IFC
Câmpus
Sombrio sobre a
Ditadura Militar.

Kênia Zanella

Proporcionar aos alunos
a organização d eum
painel sobre a ditadura
militar.

Talita Daniel
Salvaro
Tecnologias de
melhoramento
de pastagens e
produção de
pastagens
perenes,
reduzindo o
tempo de pega,
aprimorando a
arquitetura da
planta e
aumentando a
eficiência do
sistema
radicular para a
produção de
massa.
Proporcionar
conhecimentos
teóricos e
práticos acerca

-

-

-

Comunidade
estudantil e
comunidade
geral

-

3º anos IFC
(Sede)

Rudi Adalberto
Winck

Tecnologias de
melhoramento de
pastagens e produção
de pastagens perenes,
reduzindo o tempo de
pega, aprimorando a
arquitetura da planta e
aumentando a eficiência
do sistema radicular
para a produção de
massa.

Daniel
Brentano;
José
Eduardo
Minussi
Winck.

Juliano
Destro

Alunos do
curso técnico
em
agropecuária
(IFC-sombrio);
acadêmicos de
agronomia
(IFC);
servidores do
IFC;
agricultores/em
preendedores;
empresas
parceira de
serviços e
produtos.

Kênia Zanella

Proporcionar
conhecimentos teóricos
e práticos acerca de
primeiros socorros.

Acadêmicos
da 4ª Fase
do Curso
Superior de

-

Alunos e
professores
dos cursos
superiores do

-

-

de primeiros
socorros.

Pedágio
da Árvore

Promover um
pedágio da
árvore, para
entregar mudas
de plantas
nativas.

Viabilidad
e
Econômic
a da
Integraçã
o Lavoura
x
Pecuária
x Floresta
em UPAS
Familiares
da
Encosta
da Serra
Geral

Aplicar,
observar e
analisar os
aspectos
tecnológicos e
de viabilidade
econômica da
atividade
pecuária de
corte em
propriedadea
agrícolas do
extremo sul
catarinense.

Palestra
de
Divulgaçã
o do
Curso de
Turismo

Promover uma
palestra a
respeito do
profissional na
área de turismo
aos alunos de
3º ano da
escola jovem
com o objetivo
de divulgar a
profissão.

4º
Encontro
dos
Técnicos
Agrícolas
do Sul de
SC,
Palestra:

Promover a
integração dos
técnicos
agrícolas da
região Sul de
SC

Tecnologia
em Gestão
de Turismo.

Luís Fernando
Rosa de Lima

Promover um pedágio
da árvore, para entregar
mudas de plantas
nativas.

Instituto
Federal
Câmpus
Sombrio
Alunos do 3º
ano D e 3º ano
A, munícipes
de Sombrio e
Jacinto
Machado.

Luís
Fernando
Rosa de
Lima

Rudi Adalberto
Winck

Aplicar, observar e
analisar os aspectos
tecnológicos e de
viabilidade econômica
da atividade pecuária de
corte em propriedadea
agrícolas do extremos
sul catarinense.

José
Eduardo M.
Winck;
Roni Dos
Santos
Cechinel.

-

Kênia Zanella

Promover uma palestra
a respeito do
profissional na área de
turismo aos alunos de
3º ano da escola jovem
com o objetivo de
divulgar a profissão.

Não Consta

--

Éliton Pires
(IFC) e Nutasul

Integração de entidades
parceiras que trabalham
diretamente com
técnicos agrícolas no
ramo da agricultura e
pecuária do extremo Sul
catarinense.

IFC Sombrio,
Atasc/Sintagr
i, Aliança
Agropecuária
, Plantar
Agropecuária
,
Coopersulca,

-

Servidores e
alunos dos
cursos técnico
em
agropecuária e
agronomia do
IFC câmpus
Sombrio;
famílias
agrícolas da
região da
AMESC.

Alunos dos 3º
Anos da Escola
Jovem

Alunos do IFC,
técnicos
formados,
formandos,
agricultores e
público em
geral.

"Tendênci
as do
Clima
para a
Safra de
Verão
2013/201
4" Coutinho

Dia de
Campo

Dia de
Campo

Condução
do
Passeio
da Trilha
no Morro
dos

Cooperja,
Arasul,
Epagri,
Cidasc,
Marfrig,
Tramonto,
Jbs, Afubra,
Sama
Agrícola,
Valtra, Jhon
Deree,
Souza Cruz,
Meta
Agrícola,
Credisulca,
Crea,
Santerra e
Nutasul.
Apresentar
propostas e
alternativas de
cultivo para
produção de
arroz integrado
a culturas de
inverno para
cobertura de
solo.
Apresentar
propostas e
alternativas de
cultivo para
produção de
arroz integrado
a culturas de
inverno para
cobertura de
solo.
Conduzir um
passeio Tilha
Morro dos
Macacos aos
participantes do
evento Feira do

Fernando José
Garbuio

Aperfeiçoamento de
técnicas de produção
para o arroz irrigado.

Fernando José
Garbuio

Aperfeiçoamento de
técnicas de produção,
através de alternativas
que contribuirão para o
desenvolvimento
econômico da região.

Não Consta

-

-

-

Agricultores,
alunos e
profissionais na
área de
interesse

-

Agricultores,
alunos e
profissionais na
área de
interesse

-

Participantes
do evento feria
do turismo rural
- Passo de
Torres - SC

Não consta

Carolina
Braghirolli Stoll

Conduzir um passeio
Tilha Morro dos
Macacos aos
participantes do evento
Feira do Turismo Rural.

Não Consta

-

Macacos Feira do
Turismo
Rural

Turismo Rural.

20º AÇOR
em Içara SC

-

Pedágio
da Árvore

Promover um
pedágio da
árvore, para
entregar mudas
de plantas
nativas.

Mecaniza
ção
Agrícola

Ofertar um
curso sobre
tratores
agrícolas.

1ª Feira
da
Agricultur
a Familiar
do
Extremo
Sul
Catarinen
se

-

Luís Fernando
Rosa de Lima

Promover um pedágio
da árvore, para entregar
mudas de plantas
nativas.

Luís
Fernando
Rosa de
Lima

José Wilson
Cavalcante
Lima

Ofertar um curso sobre
tratores agrícolas.

Everton
Fabiano
Rodrigues

Juarez Valdinei
Ferreira

Jéssica
Soares de
Mattos;
Morgana de
Matos
Ortolan;
Jonas Carlos
Scheffer;
Luís
Fernando
Lopes
Souza.

Éliton Pires;
Luis Antonio
Biulchi;
Jaqueline
Posser
Gallina;
Kênia
Zanella;
Maurício
Duarte
Anastácio;
José Nilson
Flores Rios

-

Público em
geral

Alunos do IFCSombrio;
munícipes de
São João do
Sul e Praia
Grande
Alunos dos
cursos de
Engenharia
Agronômica e
Técnico em
Agropecuária

Agricultores da
região e
comunidade

