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RESULTADO FINAL - EDITAL 16/2018

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio
do Sul, com a aprovação do Comitê de Extensão designado pela PORTARIA N° 214/GAB/DG DE
22 DE AGOSTO DE 2017, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final da
classificação dos projetos de extensão no âmbito do Edital N° 16/2018:

Quadro 1: Classificação dos projetos demandantes de bolsas na modalidade BEG.

Título do Projeto Classificação

Do aprender ao ensinar matemática nos anos 
iniciais

1

Prestação de diagnósticos de doenças de plan-
tas encaminhadas pelas secretarias municipais
de agricultura, casas agropecuárias e produto-
res rurais da região do Alto Vale do Itajaí/SC

2

Unidade de referência tecnológica em gramí-
neas forrageiras perenes de verão em Otacílio 
Costa - SC

3

A (re) significação da matemática para alunos 
com dificuldades

4

Laboratório de demonstração e ensino de física 5
Aprender não tem idade: idosos online 6
Unidade demonstrativa de videira no Alto Vale 
do Itajaí

7

Terapias alternativas como métodos reinserção
social de dependes químicos

8

Orientação técnica sobre as leis ambientais, 
seus benefícios e possibilidades a produtores 
rurais de Rio do Sul

9

Grão de Mostarda 10
Caracterização e racionalização do uso da 
água na irrigação no Alto Vale do Itajaí

11
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Quadro 2: Classificação dos projetos demandantes de bolsas na modalidade BET.

Título do Projeto Classificação

Projeto de extensão zooterapia: animais pro-
porcionando saúde

1

Projeto de extensão Equoterapia Aliança: ca-
valo transformando vidas

2

Introdução da agroecologia nas escolas do en-
sino fundamental do Alto Vale do Itajaí

3

#IFCQualificaAltoVale – Extensão profissional 
na área de Eletroeletrônica & Automação / Me-
catrônica com cursos de curta duração para o 
arranjo produtivo local e social do Alto Vale do 
Itajaí.

4

Considerando o número inicial de bolsas informado no Edital  16/2018,  o fato de o Comex ter
deliberado  por  converter  duas  bolsas  da  modalidade  BET  em  uma  bolsa  modalidade  BEG
(possibilidade  prevista  no  edital),  e  a  complementação  de  recursos  por  parte  da  Direção  do
Campus que viabilizou mais uma bolsa na modalidade BEG, o número final de bolsas do edital
fica assim estabelecido: 9 bolsas na modalidade BEG e 4 bolsas na modalidade BET.

Rio do Sul, 13 de julho de 2018.
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