
1. Programa e Projetos de Extensão Campus e Desenvolvimento em 2010/2011/2012 
 Titulo do projeto 

 

Objetivo 
 

Coordenador (a) 
do Projeto de 
Extensão 
 

Servidore
s 
colaborad
ores 
 

Estudante
s do 
Ensino 
Médio 
 

Estudante de 
Graduação 
 

Descrição da 
população/comunid
ade e assistida em 
situação de risco, 
quando houver 
 

Resultados obtidos e 
trabalhos inserir link 
de acesso ao 
trabalho não tenha 
sido publicado, 
digitar os principais 
resultados obtidos 
 

E004-
AG-2011 

Extensão e 
pesquisa aplicada 
em fruticultura 
06/2010 
 

Apoiar e 
fomentar o 
desenvolviment
o tecnológico 
sustentável da 
fruticultura, 
especialmente 
no Alto Vale do 
Itajaí 
estimulando o 
cultivo 
orgânico, a 
proteção e 
conservação 
do solo, e o 
abandono do 
uso de 
produtos 
tóxicos; 

Diversificar o 
cultivo de 
variedades 
frutíferas, 
dando maior 
ênfase para 
variedades de 
mesa. 

Cláudio Keske Geovana 
G.Terra, 
Genuino 
Negri 

 Célito 
Huntemann, 
Ane F. 
Hoffmann 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/6
959537327963460 

E001-
SO-2010 

GRUPO DE 
ESTUDOS EM 

Capacitar os 
participantes a 

Ricardo Scopel 
Velho 

    http://lattes.cnpq.br/7
218039580141052 



ATUALIDADES 
(GEA).  
2010-2012 

debater e 
propor 
intervenções 
na realidade 
que apontem 
para as 
necessárias 
mudanças 
sociais. 
 

E012-
AG-2010 

“Solos na escola”. 
Janeiro/2011 – 
Dezembro/2011 
 

Promover, nos 
professores e 
estudantes do 
ensino 
fundamental e 
médio, a 
conscientizaçã
o de que o solo 
é um 
componente do 
ambiente 
natural que 
deve ser 
adequadament
e conhecido e 
preservado 
tendo em vista 
sua 
importância 
para a 
manutenção do 
ecossistema 
terrestre e 
sobrevivência 
dos 
organismos 

Sidinei Leandro 
Klöckner 
Stürmer 

     CV: 
http://lattes.cnpq.br/9
501699878700241 



que dele 
dependem. 

 

E023-
AG-201 

Comunidade 
Indígena Xokleng, 
La klanõ – Aldeia 
Bugio saberes, 
práticas 
agroecológicas e 
segurança 
alimentarmarço de 
2011 a outubro de 
2011 

Criar situações 
de mediação 
na relação do 
Instituto 
Federal 
Catarinense 
com a 
Comunidade 
Xokleng da 
Aldeia Bugio, 
da Terra 
Indígena 
Xokleng La 
klanõ, através 
da realização 
de atividades 
técnicas e a 
realização de 
um curso de 
capacitação 
visando à 
construção de 
soluções de 
problemas que 
impedem a sua 
auto-
sustentabilidad
e e a 
autonomia local 
e familiar. 
 

João Carlos 
Ruszczyk 
 
 

André L. 
R. 
Gonçalve
s, 
Cláudio 
Keske, 
Eder 
Favretto, 
Maicon 
Fontanive
, Maria 
Amélia 
Pellizzetti
, Marilac 
Priscila 
Vivan, 
Marilac 
Priscila 
Vivan, 
Rita de 
Albernaz 
G. da 
Silva, 
Tanise 
dos 
Santos 
Medeiros, 
Oscar L. 
E. 
Harthman
n; 
 
 
 

   http://lattes.cnpq.br/8
724352410000927 



E029-
EC-2010 

Projeto de Extensão 
e Parceria com a 
Associação Acolhida 
na Colônia e 
Comunidade de 
Barrinha, 
Fevereiro de 2011 a 
dezembro 2011 

Buscar maior 
interação do 
IFC – Campus 
Rio do Sul com 
entidades e 
agricultores 
agroecológicos 
da região do 
Alto Vale do 
Itajaí, 
potencializando 
atividades de 
extensão e 
proporcionando 
novos espaços 
para atividades 
de ensino, 
pesquisa, 
extensão e 
realização de 
estágios. 
 

Maria Amélia 
Pellizzetti 
 

Eder 
Favretto 
,Maicon 
Fontanive
, 
Onilde 
Brugnerot
to, 
Núcleo 
Básico 
Agroecol
ogia 
 
 

 
 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/1
583346957694288 

E031-

AG-2010 
Desenvolvimento 
tecnológico da 
citricultura familiar 
em Santa Catarina. 
Agosto de 2010 até 
Setembro de 2011 

 

Apoiar e 
fomentar o 
desenvolviment
o tecnológico 
sustentável da 
citricultura 
catarinense, 
 Reduzir a 
incidência de 
doenças 
 Aumentar o 
uso de insumos 
ecologicamente 
corretos. 

Cláudio Keske Geovana 
Garcia, 
Marcelo 
Foster 

 Gabriela 
Fernandes 

 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/6
959537327963460 



 

 

E032-
AG-2010 

Extensão e 
pesquisa aplicada 
em fruticultura 
julho/2010 a 
junho/2013 

Apoiar e 
fomentar o 
desenvolviment
o tecnológico 
sustentável da 
fruticultura, no 
Alto Vale do 
Itajaí 
estimulando o 
cultivo 
orgânico, a 
proteção e 
conservação 
do solo, e o 
abandono do 
uso de 
produtos 
tóxicos. 

Dr.Cláudio 
Keske 

Genuíno 
Negri, 
Geovana 
G. Terra 

 Katiani Eli 
 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/6
959537327963460 

E039-
UO-2010 

Curso de Extensão 
em Análise e 
Planejamento 
Financeiro, 
Informática e 
Orçamento Familiar 
Fevereiro de 2011 à 
Agosto de 2011 

Proporcionar 
ao aluno 
condições para 
analisar, 
planejar e 
gerenciar o 
orçamento 
pessoal, 
familiar e/ou 

Gilberto Mazoco 
Jubini 

Fábio 
Alexandri
ni, 
Maicon 
Fernando 
da Silva, 
André 
Munzling
er, 

    http://lattes.cnpq.br/
1667257631243863 



empresarial e 
promover o 
marketing de 
seus produtos 
e/ou serviços. 

Ricardo 
Kozoroski 
Veiga 

P001AG
2010 

Potencial de uso de 
diferentes plantas 
de cobertura como 
subsoladores 
naturais do solo 

Setembro,2010 – 
Julho, 2011 

Avaliar o 
potencial de 
diferentes 
plantas de 
cobertura na 
mitigação da 
compactação 
do solo em 
camadas 
subsuperficiais, 
identificando 
qual das 
espécies 
utilizada e mais 
promissora 
como 
subsolador 
natural do solo. 

Romano R 
Valicheski 
 
 

Antonio 
L.Tramon
tin, 
Marcos 
C. 
Franzão, 
Suzi Mari 
Brandeler
o 

Robson 
Rosenbrock 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/9
501699878700241 

P002AG 
2010 

Desenvolvimento da 
parte aérea e do 
sistema radicular da 
soja cultivada em 
solo submetido a 
diferentes níveis de 
compactação e 
umidade 
Setembro,2010 – 
Julho, 2011 

Verificar como 
a compactação 
e a umidade do 
solo 
influenciam no 
desenvolviment
o da parte 
aérea e do 
sistema 
radicular da 
soja em 
profundidade, 
identificando 

Romano R. 
Valicheski 

Antonio 
L.Tramon
tin, 
Marcos 
C. 
Franzão, 
Suzi Mari 
Brandeler
o 

Gabriela 
Miotto 
 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/9
501699878700241 



qual nível de 
compactação 
torna-se 
restritivo para o 
desenvolviment
o desta cultura. 
 
 

P003EN2
010 

Estudo dos 
mecanismos de 
aumento de 
temperabilidade em 
aços ao boro 
março 2007 – março 
2011 

Desta forma, o 
objetivo geral 
deste trabalho 
será o estudo 
do mecanismo 
de aumento de 
temperabilidad
e de aços com 
adição de boro 
através da 
análise da 
precipitação 
durante a 
têmpera e 
revenido 
destes aços. 
A análise 
destes 
precipitados 
será realizada 
através de 
difração de 
elétrons e 
microscopia 
eletrônica de 
transmissão a 
fim de 
identificar a 
presença, o 

Cássio Aurélio 
Suski 

     
 
 
 
 http://lattes.cnpq.br/
8936682488088262 
 



tipo e o 
tamanho de 
boro 
carbonetos, 
bem como de 
nitretos de boro 
que poderão 
influenciar na 
temperabilidad
e dos aços 
baixo carbono 
com adição de 
boro. 

 

P004EN2
010 

Análise dos 
mecanismos de 
aumento                                                                 
de temperabilidade 
em aços pl22 

 Cássio Aurélio 
Suski 

     http://lattes.cnpq.br/
8936682488088262 

P004-
OU-2010 

Influência 
alelopática do Umbu 
(Phytolacca Dioica 
L.) no controle de 
pragas e indução de 
resistência 
novembro de 2010 a 
dezembro de 2011 

 Morgana 
Scheller,  

Robinson 
Jardel 
Pires de 
Oliveira 

Tiago Bonetti, 
Marcos 
Iachombech 
 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/7
776982904929456 

P006-
AG-2010 

Desenvolvimento de 
um modelo climático 
epidemiológico 
baseado na 
temperatura e na 
duração do 
molhamento foliar 
para uso em 
sistema de previsão 
do míldio da cebola 

Elaborar um 
modelo de 
previsão 
através das 
condições 
epidemiológica
s de 
temperatura e 
duração do 
molhamento 

Leandro Luiz 
Marcuzzo   

  Maira 
Rodrigues 
Duffeck 

 http://lattes.cnpq.br/8
564509581986233 



causado por 
Peronospora 
destructor 
setembro de 2010 a 
julho de 2011 

foliar para o 
míldio da 
cebola incitada 
por 
Peronospora 
destructor. 

 

P007-
AG-2010 

Avaliação do 
comportamento da 
resistência genética 
e o progresso 
sintomatológico 
temporal de 
doenças foliares em 
diferentes cultivares 
de pessegueiro 
julho de 2010 a 
junho de 2011 

Avaliar nas 
condições do 
Alto Vale do 
Itajaí o 
comportament
o de cultivares 
de 
pessegueiro, 
quanto à 
resistência 
genética das 
principais 
doenças 
foliares da 
cultura e 
quantificar o 
progresso 
sintomatológic
o destas em 
função do 
tempo 

Leandro Luiz 
Marcuzzo   
 
 

  Juliano 
Evandro dos 
Santos 

 http://lattes.cnpq.br/8
564509581986233 

P008-
ZO-2010 

Densidade de 
estocagem de tilápia 
(oreochromis 
niloticus) pós-larva 
1ano e Meio 

Verificar a 
influência da 
densidade de 
estocagem de 
pós-larvas. 

Avaliar se a 
densidade de 

Tanise dos 
Santos Medeiros 
 

 Paloma 
Stupp, Priscila 
Gabriela 
Grosch 
 

   



estocagem de 
pós-larvas da 
tilápia 
(Oreochromis 
niloticus) tem 
variáveis que 
podem 
interferir em 
sua 
sobrevivência 
e 
desenvolvimen
to na região 
fria do Estado 
de Santa 
Catarina 

P009-
EC-2010 

Estudo sobre 
Sistemas de Uso de 
Terra e Serviços 
Ambientais 
Outubro 2010 – 
Setembro 2011 

 

Promover um 
estudo dos 
sistemas 
agroflorestais 
complexos, 
implantados 
com apoio do 
programa PDA 
no Bioma Mata 
Atlântica, sobre 
a capacidade 
de promover 
serviços 
ambientais, 
especificament
e, capacidade 
de 
conservação 
da 
biodiversidade 

André Luiz 
Rodrigues 
Gonçalves 

    CV: 
http://lattes.cnpq.br/4
401047254803295 



da Mata 
Atlântica, 
potencial de 
sequestro de 
carbono e 
mitigação dos 
gases de efeito 
estufa e 
balanço 
energético. 

P010-
QU-2010 

Síntese de 
Feromônios 

Desenvolver 
uma 
metodologia 
sintética 
alternativa para 
a obtenção de 
forma 
estereosseletiv
a da (3S, 4R)-
3,7-dimetil-6-
octen-4-olida 1, 
empregando-se 
uma adição do 
epóxido 7 pelo 
ânion 
oxazolínico 
como etapa 
chave Através 
da análise 
retrossintética, 
(Esquema 1), 
observa-se que 
o (R)-1,2,4-
butanotriol 2 
pode ser o 
reagente de 

Claudio Keske 
 

Irineu 
Marchi 

    CV: 
http://lattes.cnpq.br/6
959537327963460 



partida para a 
obtenção da 
lactona 1, com 
etereoquímica 
definida como 
(3S, 4R)-1. 
 

P011-
EM-2010 

Determinação do 
déficit hídrico e 
necessidade de 
irrigação para a 
cultura da cebola 
(Allium cepa) no alto 
Vale do Itajaí. 
de 2011 
 

 João Célio de 
Araújo       

Leonardo 
Neves 

 Júlio Marcos 
Catoni 

  

P013-
AG-2010 

Dinâmica do 
Carbono Orgânico 
em solos sob 
degradação 
Janeiro/2011 – 
Dezembro/2011 

Estudar as 
flutuações dos 
teores de 
carbono 
orgânico em 
dois solos 
predominantes 
na região do 
Alto Vale do 
Itajaí em 
diferentes 
situações de 
uso para 
auxiliar na 
escolha de 
critérios de uso 
e manejo do 
solo e 
preservar sua 
qualidade 

Sidinei Leandro 
Klöckner 
Stürmer 

Romano 
Valichesk
i 
 

    CV: 
http://lattes.cnpq.br/9
501699878700241 

P0014- Modelo matemático  Morgana  Kamyla    



OU-2010 para curva de 
lactação de vacas 
holandesas 
novembro de 2010 a 
dezembro de 2011 

Scheller 
 

Teixeira 
Ferreira, 
Janayna 
Elaine Panoch 

CV: 
http://lattes.cnpq.br/7
776982904929456 

P015-
ZO-2010 

Estimativa de níveis 
críticos superiores 
dos índices de 
temperatura e 
umidade no alto vale 
do Itajaí para vacas 
leiteiras da raça 
Holandesa 
11/2010 a 11/2011 

O objetivo 
deste trabalho 
será estimar os 
níveis críticos 
superiores dos 
índices de 
temperatura e 
umidade para 
vacas leiteiras 
da raça 
Holandesa, na 
região do Alto 
Vale do Itajaí, 
com 
experimento 
sendo 
realizado no 
IFC, no 
município de 
Rio do Sul. 

 

Leonardo de 
Oliveira Neves 

  Cibelly 
Grassmann 

 

 CV: 
http://lattes.cnpq.br/6
959537327963460 

P016-
AG-2010 

Mecanismos para 
Manejo da Palha e 
Solo no Sistema de 
Plantio Direto 
janeiro de 2011 a 
dezembro de 2011 
 

O objetivo 
deste trabalho 
será de 
comparar o uso 
de diferentes 
mecanismos 
para manejo da 
palha para a 
semeadura da 
cebola e do 

Dr.Evandro 
Martin 
Brandelero 

João 
Célio de 
Araújo, 
Renata 
P. H. 
Brandeler
o, 
Ricardo 
K. Veiga 

    



milho no 
Sistema de 
Plantio Direto 
(SPD) com o 
intuito de 
melhorar o 
ambiente 
germinativo e 
atender aos 
princípios 
conservacionist
as do manejo 
agroecológico 
do solo 

P017-
ZO-2010 

As transformações 
na produção leiteira 
do RS: uma leitura 
dos processos e da 
inserção da 
agricultura familiar 
2009 - 2012 

Compreender 
como as 
transformações 
em curso no 
sistema 
agroindustrial 
leiteiro tem 
afetado os 
produtores do 
RS. 
 

 

André Kuhn 
Raupp 
 

    CV: 
http://lattes.cnpq.br/5
305112040669127 

P018-
EN-2010 

Desenvolvimento de 
gerador eólico de 
baixo custo 
fev/2011 a dez/2011 

Montar e 
testarum 
protótipo de 
aerogerador de 
baixo custo, 
que seja 
economicamen
te viável com 
ventos 
inferiores a4 
m/s. 

Roberto de 
Mattos Soldi 

Renon S. 
Carvalho 

    



 

P019-
AG-2010 

Avaliação de 
cultivares de feijão 
Fevereiro a 
Junho/2011 

 Oscar Emilio 
Ludtke 
Harthmann 

     

P024-
OU-2010 

Aproveitamento de 
materiais 
descartados no IFC-
Campus Rio do Sul.  
Abril/2011 à 
novembro/2011 

 

Diagnosticar 
quais os 
materiais na 
sede do 
Campus (área 
da fazenda) 
que estão 
sendo 
desperdiçados 
e que poderiam 
ser 
aproveitados, 
despertando 
nos estudantes 
o senso crítico 
e a importância 
da pesquisa na 
futura profissão 
de técnico 
agrícola 

Emanuele 
Cristina Siebert 

     

P025-
EC-2010 

Multiplicação de 
abelhas melíponas 
aos cuidados de 
outra espécie de 
melípona 
Março de 2011 a 
dezembro de 2011 

Analisar a 
aceitação de 
discos de cria 
de uma 
espécie de 
melípona aos 
cuidados de 
outra espécie, 
para formar um 
novo enxame 
da espécie do 
disco 

Maria Amélia 
Pellizzetti      

Sigfrid 
Frömmin
g 

Dalila Furlan, 
Dayonara de 

Moraes 
 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/1
583346957694288 



introduzido, 
que possa ser 
usado pelo 
meliponicultor 
da região do 
alto Vale do 
Itajaí na 
formação do 
plantel. 
 

P026-
EC-2010 

“A qualidade da 
água utilizada na 
produção de arroz 
na região do Alto 
Vale do Itajaí e seus 
possíveis impactos 
no meio rural” 
março de 2011 a 
dezembro de 2011 

Estudar as 
percepções de 
diferentes 
grupos sociais 
sobre o risco 
envolvido em 
práticas 
agrícolas que 
fazem uso 
excessivo de 
agrotóxicos, 
em especial a 
rizicultura 

Maria Amélia 
Pellizzetti                
 

 José Carlos 
Marcos, Tiago 
Bonetti 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/1
583346957694288 

P027-

EC-2010 
Águas cinza e filtro 
de zona de raízes 
em leito fixo 
março de 2011 a 
dezembro de 2011 

Identificar e 
pesquisar o 
tratamento de 
águas cinza, 
proveniente da 
máquina de 
lavar roupas e 
do tanque da 
residência 04 
do IFC – 
Campus Rio do 
Sul, com zonas 
de raízes em 
leito fixo, a 

João Carlos 
Ruszczyk 
 

Eder 
Favretto, 
Maicon 
Fontanive
; Maria 
Amélia 
Pellizzetti 
, Suzi M. 
Brandeler

o 
 

Jessica 

Tamires Link, 
Maiara Winter 

  http://lattes.cnpq.br/8
724352410000927 



partir do estudo 
e experiência 
prática iniciado 
no ano de 
2010.  
 

P028-IN-
2010 

RED – Robótica na 
Educação 
 
Mar/2011 a 
Dez/2012 

Este projeto de 
pesquisa tem por 
objetivo geral 
unir artefatos 
computacionais 
relacionados ao 
projeto e criação 
de robôs 
exploradores, a 
fim de promover 
o ensino 
significativo da 
física, lógica 
matemática, 
linguagens de 
programação, e 
eletroeletrônica. 
Para atingir o 
objetivo principal 
deste trabalho 
são 
estabelecidos os 
seguintes 
objetivos 
específicos: 
Estudar e 
compreender os 
princípios que 
abrangem a 
função e a 
criação de robôs; 
Criar um modelo 
de robô 
caracterizando-o 

Underléa 
Cabreira Corrêa          

Roberto 
de M. 
Soldi 

    



a partir de sua 
aplicação;Identifi
car os principais 
componentes, 
criando um 
modelo do 
robô;Determinar, 
estudar e 
modelar as 
funcionalidades 
dos 
componentes do 
robô;Desenvolve
r o protótipo do 
robô e 
implementar 
suas 
funcionalidades;
Executar testes 
de verificação e 
validação do 
sistema 
desenvolvido;Esc
rever relatórios 
técnicos 
descrevendo as 
etapas 
envolvidas no 
projeto, 
identificando 
 

P030-

EC-2010 
“Influência das fases 
lunares sobre o 
rendimento de 
diferentes cultivares, 
em método de 
produção 
biodinâmica” 
março de 2011 a 
dezembro de 2011 

Avaliar a 
influência das 
fases lunares 
sobre o 
rendimento de 
diferentes 
cultivares, sob 
as mesmas 
condições de 

Maria Amélia 
Pellizzetti                 

João C. 
Ruszczyk 

   CV: 
http://lattes.cnpq.br/1
583346957694288 



manejo, na 
Unidade Sede 
do IFC – 
Campus Rio do 
Sul (SC). 
 

P033-
AG-2010 

Comparativo de 
manejo de pessegos 
em sistema 
convencional e 
orgânico  
08/2010 a 12/2013 

 Cláudio Keske 
 

 Lucas Vinicius 
Fossa, 
Anderson 
Junior Krüger, 
Jean Abreu 

   
 CV: 
http://lattes.cnpq.br/6
959537327963460 

P034-
AG-2010 

Manejo e controle 
natural de pragas 
em pessegueiro 
08/2010 a 08/2013 

 Cláudio Keske   Lilian Carla 
Sebold, Tainá 
Gutz, Tatiana 

Luiza 
Hoeltgebaum 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/6
959537327963460 

P035-

AG-2010 
Fumo Orgânico 
08/2010 a 08/2013 

 Cláudio Keske      CV: 
http://lattes.cnpq.br/6
959537327963460 

P036-
AG-2010 

Classificadora de 
laranjas 
08/2010 a 08/2011 

 Cláudio Keske Ricardo 
Veiga 

 Eduardo 

Vessel, Joelmir 

Beiger, Keiti 

Diani Duffeck 

 

  
 CV: 
http://lattes.cnpq.br/6
959537327963460 

 

P037-
AG-2010 

Avaliação de 
Árvores Nativas do 
Brasil para 
recuperação de 
nascentes em áreas 
degradadas do Alto 
Vale do Itajaí. 
08/2010 a 08/2011 

Possibilitar a 
preservação de 
nascentes em 
áreas 
degradadas da 
região do Alto 
Vale do Itajaí 

Cláudio Keske 
 

Claudia 
Cambruz
zi 

 Daniela 

Dapont 

, Dionatan 

Gerber 

 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/6
959537327963460 

P038-
EN-2010 

Estudo da Precisão  João Célio de Fátima P. Daniela G. 
Alisson, 

   



do programa Google 
Earth na 
determinação de 
áreas. 
2011 

 

Araújo       Z.Oliveira Roberto 
Granemann 

P040-IN-
2010 

Projet Rede Piá Alto 
Vale 
 
Esboço da Proposta 
– Dezembro / 2010 
 
 

O projeto 
RedePiá 
transforma as 
máquinas 
caça-níqueis 
apreendidas 
em 
equipamentos 
de informática 
para uso 
didático-
pedagógico 
nas Escolas de 
Ensino Básico 
e Médio, das 
Redes Públicas 
Municipais, 
Estadual e 
Federal, e de 
organizações 
governamentai
s e não-
governamentai
s de 
atendimento a 
comunidades 
carentes, 
sendo a 
destinação da 

      



utilização 
desses 
equipamentos 
exclusivamente 
a alunos 
matriculados 
nas referidas 
escolas e a 
pessoas 
carentes.  
Porém, 
vislumbrou-se 
uma 
possibilidade 
maior para a 
RedePiá que é 
a qualificação 
dos 
adolescentes 
infratores para 
reconverterem 
as máquinas 
caça-níqueis, 
de maneira que 
as mesmas 
possam ser 
reutilizadas 
pela sociedade 
com fins 
socioeducacion
ais. 
Consequentem
ente, o objetivo 
do projeto 
Rede Piá Alto 
Vale é juntar 



duas 
necessidades 
preementes: a 
correta 
destinação das 
máquinas 
apreendidas e 
a 
profissionalizaç
ão do 
adolescente 
infrator. 
 

 

P041-
EM-2010 

Desenvolvimento de 
sistemas 
eletroeletrônicos e 
software 
supervisório para a 
automatização de 
estufas 

Construir uma 
maquete de 
estufa, 
implementar 
hardwares para 
o 
monitoramento 
de 
temperatura, 
umidade e 
luminosidade, e 
elaborar um 
protótipo de 
software 
supervisório 
para o controle 
 

Renon 
Steinbach 
Carvalho         
 

Roberto 
de M. 
Soldi, 
Ana 
Claudia 
Bentanco
r Araujo 

    

P042-
EM-2010 

Tecnologias de 
Processos, 
Procedimentos e 
Equipamentos para 
o Revestimento de 
Tubos de Caldeiras 
de Usinas 

O presente 
trabalho se 
caracteriza 
pelo 
surgimento de 
um novo 
equipamento 

Renon 
Steinbach 
Carvalho         
 

     



Termelétricas 
01/2010 até 12/2012 

associado a 
novas 
metodologias 
de soldagem. 
Isto é relevante 
para o Brasil, 
uma vez que 
os produtos 
mais 
avançados são 
oriundos de 
tecnologia 
estrangeira. O 
foco é elaborar 
um sistema 
robótico com 
particularidade
s primordiais 
para efetuar 
tarefas de 
revestimento 
de tubos de 
paredes de 
caldeiras. 
Paralelamente 
ao 
desenvolviment
o de todas as 
partes 
relacionadas 
com o sistema 
robótico 
ocorrerá a 
elaboração dos 
procedimentos 
de soldagem, 



os quais 
considerarão 
as diferentes 
caldeiras do 
Complexo 
Termelétrico 
Jorge Lacerda, 
processos de 
soldagem e 
materiais de 
adição. Enfim, 
este projeto 
cria subsídios 
científicos e 
tecnológicos 
para novas 
pesquisas, 
além de 
suplantar uma 
deficiência 
existente no 
país que 
consiste na 
falta de 
equipamentos 
para a 
automação da 
soldagem. 
 

P044-
OU-2010 

LABORATÓRIO DE 
PROJETOS E DE 
INSTRUMENTAÇÃ
O EM CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

Instrumentaliza
r um laboratório 
interdisciplinar 
de projetos de 
ensino em 
ciências e 
matemática no 

Ademar Jacob 
Gauer                                

Angelisa 
Benetti 
Clebsch, 
Rodrigo 
Kozoroski 
Veiga, 
Rodrigo 

    



IFC – Campus 
Rio do Sul, 
visando atuar 
como apoio 
pedagógico e 
na melhoria 
das 
metodologias 
em todos os 
níveis e 
modalidades 
de ensino, bem 
como para dar 
suporte à 
grupos de 
pesquisas, 
cursos de 
extensão 
(formação 
continuada de 
professores e 
cursos de 
qualificação 
técnica) 

Figueired
o Terezo 

 Software 
Educacional 
2010 a 2014 

Desenvolver e 
um protótipo de 
software na 
área 
educacional 
que permita a 
introdução de 
conhecimentos 
e 
entretenimento 
para os alunos 
da educação 

Fábio 
Alexandrini   

  Samuel Hasse, 
Helton José 
Fernandes 

 

 http://lattes.cnpq.br/0
827893111042699 



básica... 
 
 

P001-
CN-2011 

ENERGIA EÓLICA 
outubro 2011 a 
setembro 2012 

Avaliar o 
potencial eólico 
com a 
implantação de 
uma estação 
eólica junto à 
sede do IFC – 
Campus Rio do 
Sul, com 
aerogeradores 
da FUGIWARA 
ENTERPRISE
S 

Lauri João 
Marconatto    

Ademar 
Jacob 
Gauer, 
Angelisa 
Benetti 
Clebsch, 
Ricardo 
Kozoroski 
Veiga, 
Anderson 
Fabiano 
Ko 
Freitag 

 Leandro 
Huntenann, 
Andrei Erat, 
Andrei Erat 

  

P002-
CH-2011 

LEVANTAMENTO 
DO PERFIL DOS 
USUÁRIOS DA 
INTERNET QUE 
UTILIZAM 
COMPRAS COM 
CARTÕES DE 
CRÉDITOS. 
Fevereiro a 
Dezembro de 2012 

Realizar um 
levantamento 
da comunidade 
universitária da 
cidade de Rio 
do Sul-SC, que 
utilizam 
compras via 
internet com 
cartões de 
créditos 

Gilberto Mazoco 
Jubini 
  

Veruschk
a Rocha 
Medeiros 
Andreolla
, Fábio 
Alexandri
ni 

    http://lattes.cnpq.br/
1667257631243863 

P003-
CH-2011 

Grupo de estudo em 
atualidades. 
janeiro 2012 a 
dezembro 2012 

 Ricardo Scopel 
Velho 
 

    http://lattes.cnpq.br/7
218039580141052 

P005-
EC-2011 

Avaliação do 
crescimento de 
mudas nativas para 
recuperação de 
nascente em área 
degradada – fase II 

Incrementar a 
área com 
espécies 
secundárias e 
implementar 
técnicas 

Maria Amélia 
Pellizzetti 

Gilberto 
Mazozo 
Zubini 

Dionatan 
Gerber, 
Paloma 
Stupp,  

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/1
583346957694288 



2012 alternativas de 
recuperação  

P006-
ZO-2011 

Monitoramento de 
enfermidades em 
tilápias 
(Oreochromis 
niloticus) cultivadas 
no Alto Vale do Itajaí 
2011. 
24 meses 

Monitorar a 
ocorrência de 
enfermidades 
em tilápias de 
cultivos da 
região do Alto 
Vale do Itajaí, e 
correlacionar 
os resultados 
obtidos com a 
qualidade de 
água e 
condições de 
manejo. 
Objetivos 
específicos:  
- Fazer um 
levantamento 
das principais 
doenças 
parasitárias, 
bacterianas e 
virais em 
cultivos de 
tilápias na 
região do Alto 
Vale do Itajaí. 
- Monitorar a 
qualidade de 
água nos 
cultivos e 
parâmetros 
hemato-
imunológicos 

Isabel Cristina 
Müller 
 

    NÃO EXECULTADO 
 



nos peixes e 
relacioná-los 
com a 
ocorrência de 
doenças nas 
tilápias 
cultivadas. 
 - Propor um 
programa de 
monitoramento 
da sanidade 
nas fazendas 
de cultivo de 
peixes do Alto 
Vale do Itajaí. 
 

P007-
AG-2011 

Dinâmica do 
carbono orgânico 
em solos sob 
degradação 
Agosto de 2011 a 
agosto de 2013 

Estudar as 
flutuações dos 
teores de 
carbono 
orgânico num 
Argissolo, 
considerado 
como sendo o 
solo 
predominante 
na região do 
Alto Vale do 
Itajaí, em 
diferentes 
situações de 
uso para 
auxiliar na 
escolha de 
critérios de uso 
e manejo do 

Sidinei Leandro 
Klöckner 
Stürmer 
 

Romano 
Roberto 
Valichesk
i 

 Francieli 
Steffler Weber, 
Rogério José 
Chiella, 
Marcos 
Andrino Mafra 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/9
501699878700241 



solo e 
preservar sua 
qualidade. 

P008 – 
AG-2011 

Sistemas de cultivo 
da cultura de cebola 
com ênfase às 
práticas de manejo 
e conservação do 
solo 
Agosto de 2011 a 
agosto de 2013 

O objetivo geral 
deste trabalho 
é estudar os 
principais 
sistemas de 
manejo do solo 
para a cultura 
da cebola e as 
possibilidades 
de mudança no 
sistema 
tradicional, com 
ênfase às 
práticas de 
manejo e 
conservação 
do solo, 
mantendo os 
níveis de 
produtividade e 
diminuindo os 
impactos 
ambientais 

Sidinei Leandro 
Klöckner 
Stürmer 

Romano 
Roberto 
Valichesk
i, Marcos 
Franzão 

 Jaqueline 
Sardo, 

Jaqueline 
Cargnin 

Marquqes, 
Francieli 

Steffler Weber 

  
 CV: 
http://lattes.cnpq.br/9
501699878700241 
 
 
 

P009-
AG-2011 

Desenvolvimento 
tecnológico da 
citricultura familiar 
em Santa Catarina 
02/2012-12/2012 

Apoiar e 
fomentar o 
desenvolviment
o tecnológico 
sustentável da 
citricultura 
catarinense, 
especialmente 
no Alto Vale do 
Itajaí 

Cláudio Keske.. Geovana 
G.Terra 

 Ane F. 
Hoffmann 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/6
959537327963460 



estimulando o 
cultivo 
orgânico, a 
proteção e 
conservação 
do solo, e o 
abandono do 
uso de 
produtos 
tóxicos; 

Reduzir a 
incidência de 
doenças, de 
misturas de 
clones e 
multiplicação 
de materiais de 
baixa qualidade 
nos viveiros e 
nos pomares 
cítricos, a partir 
do emprego de 
material de 
multiplicação 
sadio e de boa 
qualidade 
genética; 

Diversificar o 
cultivo de 
variedades 
cítricas, dando 
maior ênfase 
para 
variedades de 
mesa. 

 



P010-
AG-2011 

Influência da 
radiação e 
temperatura nos 
ramos de três 
cultivares de laranja 
de mesa e dois 
porta-enxertos no 
Alto Vale do Itajaí-
SC 
02/2012-12/2012 

Verificar a 
adaptação de 
cultivares de 
citros de mesa 
na região do 
Alto Vale do 
Itajaí e a 
possibilidade 
de previsão de 
produção 

Cláudio Keske Leonardo 
Neves 
 
 

 Ane F. 
Hoffmann 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/6
959537327963460 

P011-
AG-2011 

Influência de 
diferentes espécies 
de adubação verde 
nos atributos físicos 
do solo e 
produtividade do 
milho 
março 2012 – 
dezembro março 
2013 

Avaliar o 
potencial do 
uso de 
diferentes 
espécies de 
adubação 
verde de 
inverno 
(gramíneas e 
leguminosas) 
em melhorar as 
propriedades 
físicas do solo, 
bem como sua 
contribuição no 
fornecimento 
de nitrogênio e 
incremento na 
produtividade 
de milho. 

Romano 
Roberto 
Valicheski 

Marcos 
Cesar 
Franzão, 
Sidinei k. 
Leandro 
Stürmer 

 Guilherme 
Vitória, 
Rodrigo 

Salvador, 

 
 

CV: 
http://lattes.cnpq.br/9
501699878700241 

P012-
AG-2011 

Alterações nos 
atributos físicos do 
solo devido o 
tráfego de máquinas 
durante a confecção 
de silagem de milho 

Verificar como 
o tráfego de 
máquinas 
durante o 
processo de 
confecção da 

Romano 
Roberto 
Valicheski  
 
 
 

Marcos 
Cesar 
Franzão, 
Sidinei k. 
Leandro 
Stürmer 

Álafer 
Santelmo da 
Cruz, 
 Fabricio 
Flavio Amler, 
Rosieli de 
Souza Pahl 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/9
501699878700241 



março 2012 – 
dezembro março 
2013 
 
 

silagem altera 
os atributos 
físicos  do solo, 
contribuído 
para a 
compactação e 
de gradação do 
solo. 

P013-
AG-2011 

Perdas de água, 
solo e nutrientes 
pelo processo 
erosivo sob 
diferentes formas de 
manejo do solo no 
cultivo do fumo 
setembro 2011 – 
dezembro 2012 

O objetivo geral 
deste trabalho 
é estudar os 
principais 
sistemas de 
manejo do solo 
para a cultura 
do fumo e as 
possibilidades 
de mudança no 
sistema 
tradicional, com 
ênfase às 
práticas de 
manejo e 
conservação 
do solo, 
mantendo os 
níveis de 
produtividade e 
diminuindo os 
impactos 
ambientais 

Romano 
Roberto 
Valicheski 

Antonio 
Luiz 
Tramonti
n, 
 Marcos 
Cesar 
Franzão,  
Sidinei k. 
Leandro 
Stürmer 

 Hugo Francóis 
Kuneski, Bruno 
Tabarelli 
Scheid,J 
jaqueline 
Sardo, 
Jaqueline 
Cargnin, 
Francieli 
Steffler Weber 

 CV: 
http://lattes.cnpq.br/9
501699878700241 

P014-
AG-2011 

Diferentes formas 
de uso do solo e seu 
potencial  de 
degradação dos 
atributos físicos  

Verificar como 
diferentes 
formas de 
ocupação do 
solo afetam os 

Romano 
Roberto 
Valicheski 

Antonio 
Luiz 
Tramonti
n, Marcos 
Cesar 

 jobis 
Rodrigues da 
Silva, Francieli 
Steffler Weber, 

 CV: 
http://lattes.cnpq.br/9
501699878700241 



setembro 2011 – 
dezembro 2012 
 
 

atributos físicos 
do solo, 
tornando-o 
mais 
susceptível ao 
processo de 
compactação. 
O 
conhecimento 
deste 
comportamento 
para cada 
forma de uso 
possibilitará a 
adoção de 
estratégias de 
manejo que 
minimizem o 
processo de 
degradação 
dos atributos 
físicos do solo 

Franzão, 
Sidinei k. 
Leandro 
Stürmer 

P015-
AG-2011 

POTENCIAL DO 
USO DE ESPÉCIES 
DE ADUBOS 
VERDE NA 
MITIGAÇÃO DOS 
EFEITOS DA 
COMPACTAÇÃO 
DO SOLO COM O 
TEMPO DE USO 
setembro 2011 – 
dezembro 2012 

Avaliar o 
potencial do 
uso do milheto 
e da crotalária 
juncea em 
melhorar os 
atributos físicos 
de um 
Argissolo 
submetido a 
diferentes 
níveis de 
compactação 
no decorrer dos 

Romano 
Roberto 
Valicheski 

ANTONI
O LUIZ 
TRAMON
TIN, 
MARCOS 
CESAR 
FRANZÃ
O,  
 K.  
 
STÜRME
R 

 MAYLON 
ROSA, 

JEFFERSON 
ALVES DOS 

SANTOS, 
GABRIEL 

LAURINDO, 
GABRIELA V. 

MIOTTO 

 CV: 
http://lattes.cnpq.br/9
501699878700241 



cultivos, 
verificando-se 
assim, qual 
destas é mais 
promissora 
para mitigar os 
efeitos da 
compactação 
do solo. 
 

P016-
AG-2011 

RESPOSTA DE 
VARIEDADES DE 
FEIJÃO 
RECOMENDADAS 
PARA A REGIÃO 
DO ALTO VALE DO 
ITAJAI Á 
APLICAÇÃO DE 
DIFERENTES 
DOSES DE 
FERTILIZANTE 
setembro 2011 – 
dezembro 2012 

Avaliar os 
componentes 
de produção e 
produtividade 
de diferentes 
materiais 
genéticos de 
feijão comum 
recomendados 
para o cultivo 
na Região 
frente a 
aplicação 
doses 
diferenciadas 
de fertilizante, 
identificando 
qual variedade 
é mais 
adequada e 
qual dosagem 
de fertilizante 
proporciona 
melhor 
produtividade.  
 

Romano 
Roberto 
Valicheski  

MARCOS 
CESAR 
FRANZÃ
O, 
SIDINEI 
K. 
LEANDR
O 
STÜRME
R 

 ROBERTO 
WARMLING, 
RICARDO DE 

MORAES, 
EDENILSON 
CHAFFER 

 

 CV: 
http://lattes.cnpq.br/9
501699878700241 



P017-
ZO-2011 

Comparação de 
aspectos relativos à 
qualidade alimentar 
de pratos 
desenvolvidos a 
base de tilápia( 
Oreochromis 
niloticus)produzida 
com o “Modelo alto 
Vale do Itajai de 
Psicicultura 
Intergrada “ e com o 
modelo 
convencional de 
psicicultura 

Comparar 
aspectos 
relativos á 
alimentar de 
pratos 
desenvolvidos 
a base de 
tilápia 
(Oreochromis 
niloticus)produz
ida com o 
“Modelo Alto 
Vale do Itajai 
de Psicicultura 
Integrada” e 
com o modelo 
convencional 
de psicicultura 

Maria Amélia 
Pellizzetti 

Lauri 
João 
Marconat
to,  

Charles Costa 
Coelho, Tiago 
Cordeiro, 
ELiton Costa 
Schneider 

  CV: 
http://lattes.cnpq.br/1
583346957694288 

P018-
ZO-2011 

INFLUÊNCIA DA 
LUMINOSIDADE 
NA CONVERSAO 
ALIMENTAR EM 
FRANGOS DE 
CORTE 
Fevereiro a 
Dezembro de 2012 

Verificar se 
diferentes 
exposições a 
luminosidade 
irá refletir na 
conversão 
alimentar da 
ave 

Gilberto Mazoco 
Jubini 

Drª 
Veruschk
a Rocha 
Medeiros 
Andreolla
, Sabrina 
R. da 
Rosa 

Lucas de 
Souza, 
Gabriela 
Leticia Koch, 
Robson 
Montibeller, 
Caio José 
Meurer, 

Marco vinícius 
da silva 
granez, 
Ricardo Jose 
Becker, 
Aliciana 
Branger, 
Hérson Will 

Marcos Ressel   http://lattes.cnpq.br/
1667257631243863 

P019-
EM-2011 

Máquina de Seleção 
de Frutas 

Desenvolver 
uma máquina 
de baixo custo 
para seleção 
de frutos que 
tenha a mesma 
finalidade das 

Ricardo Veiga Cláudio 
Keske 

Eduardo 
Vessel 

 
 

   



grandes 
máquinas de 
seleção da 
laranja 

P020-
CH-2011 

REFLEXÕES 
SOBRE O PONTO 
DE VISTA DOS 
ESTUDANTES 
ACERCA DO 
Ensino e 
Aprendizagem DA 
MATEMÁTICA: 
SÉRIES FINAIS DO 
ENSINO 
FUNDAMENTAL E 
ENSINO MÉDIO NO 
ALTO VALE DO 
ITAJAÍ/SC 
2011- 2012 

O objetivo 
central desta 
proposta foi 
compreender o 
que os 
estudantes das 
séries finais do 
Ensino 
Fundamental e 
do Ensino 
Médio pensam 
sobre o ensino 
e a 
aprendizagem 
da matemática.  

 

Solange 
Aparecida de 
Oliveira Hoeller 
 
 

  Claudia 
Cavalcante 
Fonseca, 

Johann Felipe 
Voigt 

 

  

PO21-
AG-2011 

Avaliação de 
formulações 
comerciais dos 
fungos 
entomopatogênicos 
Metarhizium 
anisopliae, 
Beauveria bassiana 
e Lecanicillium 
longisporum no 
controle do tripes da 
cebola Thrips tabaci 
(Linderman, 1888) 
(Thysanoptera: 

O 
objetivo geral 
desse trabalho 
será de avaliar 
a eficiência de 
controle de T. 
tabaci 
utilizando 
diferentes 
concentrações 
dos formulados 
comerciais 
contendo os 
fungos 

Fernando Joly 
Campos    

  Katiani Eli 
 

  



Thripidae). Metarhizium 
anisopliae, 
Beauveria 
bassiana e 
Lecanicillium 
longisporum 
em condições 
de campo.  

Para 
atingir esse 
objetivo será 
avaliado o 
número de 
aplicações 
necessárias 
para reduzir a 
população de 
T. tabaci, bem 
como a melhor 
época de 
aplicação. 

 

PO22-
CN-2011 

Síntese 
estereoseletiva da 
(5S, 6R)-6-acetoxi-
5-hexadecanolida 
2012 

Desenv

olver uma 

metodologia 

sintética 

alternativa para 

a obtenção de 

Claudio Keske 
 

Irineu 
Marchi 
 

    CV: 
http://lattes.cnpq.br/6
959537327963460 



forma 

estereosseletiv

a da (5S, 6R)-

6-acetoxi-5-

hexadecanolida 

1, 

empregando-se 

uma reação de 

substituição 

nucleofílica ao 

haleto 5 pelo 

ânion 

oxazolínico 

como etapa 

chave. 

 
PO23-
CN-2011 

Síntese 
estereoseletiva da 
(3S, 4R)-3,7 Dimetil 
-6-octen-4-olida. 
2012 

 Irineu Marchi      



PO24-
CH-2011 

MATEMÁTICA EM 
SITUAÇÕES-
PROBLEMA DE 
JOGOS DE RPG 
2011- 2012 

O objetivo 
central desta 
proposta 
consiste na 
aplicação – 
como 
ferramenta de 
apresentação 
dos conteúdos 
matemáticos 
durante as 
aulas ou na 
avaliação de 
seu 
aprendizado – 
de jogos de 
RPG (Role 
Playing Game, 
jogos que 
contam uma 
história, 
sugerindo 
situações-
problema na 
vida da 
personagem 
interpretado 
pelo jogador).  

 

Solange 
Aparecida de 
Oliveira Hoeller 

  Claudia 
Cavalcante 
Fonseca, 

Johann Felipe 
Voigt 

  

PO25-
CH-2011 

Desafios da 
aprendizagem da 
matemática no 
Ensino Médio 

Analisa
r a atual 
realidade da 

Solange 
Aparecida de 
Oliveira Hoeller  

 

  Edmar 
Bittencourt, 
Márcio Salla, 

  



2011- 2012 aprendizagem 
no ensino da 
Matemática 
nas Unidades 
Escolares do 
Ensino Médio 
da Rede 
Pública 
Estadual e 
Federal de 
ensino, para 
que possamos 
obter melhores 
práticas de 
ensino nas 
maiores 
dificuldades 
dos alunos de 
Matemática. 

 

 

PO26-IN-
2011 

Tecnologias 
Computacionais 
Aplicadas No 
Gerenciamento de 
Crise  
2012 

O 
objetivo geral 
do projeto é 
avaliar os 
fatores que 
provocam 
alterações no 

estado 
normal de 
funcionamento 
das cidades 
acometidas por 
desastres 

Tiago Boechel Fábio 
Alexandri
ni 

 Alykan 
Burdzaki, 

Tiago 
Camacho, 

Edesio 
Cristofolini 

  



naturais, 

como 
tempestades, 
enchentes 
entre outros, 
propondo o 
desenvolviment
o de 

sistema
s 
computacionais 
inteligentes 
para atuar no 
monitoramento 
dos eventos 

causad
ores de estado 
de crise 

PO27-
EC-2011 

Inventário Florestal 
da Área do IFC 
campus Rio do sul 

O objetivo geral 

do projeto é 

inventariar a 

diversidade 

vegetal das 

áreas florestais 

remanescentes

no nstituição 

FederalCatarin

ense ampus 

Rio do sul 

André Luiz 
Rodrigues 
Gonçalves 

Éder 
favreto, 
Sérgio 
Campestr
ini 

 Joabe Weber 
Pitz 

 CV: 
http://lattes.cnpq.br/4
401047254803295 



SedeCriação 

de um herbário 

físico;Criação 

de um herbário 

virtual 

disponível via 

internet, no site 

do Campus, 

contendo 

dados de 

caracterização 

da espécie.

 Realiza

r intercâmbio 

de materiais 

(exsicatas) com 

outras 

instituições. 

 

 
PO50-
AG-2011 

Comportamento 
sintomatologico 
temporal do mildio 
da cebola em 
função da flutuação 
populacional de 

Verificar a 
flutuação 
semanal de 
esporângios 
durante o ciclo 
da 

Leandro Luiz 
Marcuzzo 

Robinson 
Jardel 
Pires de 
Oliveira 

 Maira 
Rodrigues 

Duffeck 
 

 http://lattes.cnpq.br/8
564509581986233 



esporangios de 
Peronospora 
destuctor no ar 
Setembro 2011 a 
agosto 2012. 

cultura;Avaliar 
a intensidade 
de doença 
durante as 
diferentes 
fases do ciclo 
da 
cultura;Relacio
nar a 
ocorrência da 
doença em 
relação à 
flutuação 
populacional de 
esporângios 
 
 

PO51-
AG-2011 

Avaliação do 
progresso 
sintomatológico 
temporal do míldio 
da 
cebola causado por 
Peronospora 
destructor em 
função do sentido 
de plantio Julho de 
2011 a junho de 
2012 

Avaliar o 
progresso 
sintomatológico 
temporal do 
míldio da 
cebola causado 
por 
Peronospora 
destructor em 
função do 
sentido de 
plantio. 

Leandro Luiz 
Marcuzzo 

Robinson 
Jardel 
Pires 
de 
Oliveira 

 Roberto 
Haveroth 

 

 http://lattes.cnpq.br/8
564509581986233 

PO52-
AG-2011 

Relação de 
variáveis 
meteorológicas com 
a ocorrência de 
epidemias 
e o progresso 
sintomatológico 

Avaliar as 
variáveis 
meteorológicas 
e a sua relação 
com a 
ocorrência de 
epidemias e 

Leandro Luiz 
Marcuzzo 

Robinson 
Jardel 
Pires 
de 
Oliveira, 
Leonardo 
de 

 Régis Carlos 
Teodoro 
Nunes 

 http://lattes.cnpq.br/8
564509581986233 



temporal do míldio 
(Peronospora 
destructor) da 
cebola 
 setembro de 2011 a 
agosto de 2012 

com o 
progresso 
sintomatológico 
temporal do 
míldio ao logo 
do ciclo da 
cultura da 
cebola 

Oliveira 
Neves 

PO53-
AG-2011 

Análise da 
ocorrência e da 
transmissão de 
fungos em 
sementes de 
cebola utilizadas no 
Alto Vale do 
Itajaí/SC 
setembro de 2011 a 
agosto de 2012 

Identificar e 
quantificar a 
incidência de 
fungos em 
sementes de 
diferentes 
cultivares de 
cebola 

Leandro Luiz 
Marcuzzo 

  Cristian 
Feuzer, 
Eduardo 

Daniel Voss 

 http://lattes.cnpq.br/8
564509581986233 

PO54-
AG-2011 

Efeito da 
solarização do solo 
no controle da raiz 
rosada (Phoma 
terrestris) em 
cebolinha 
verde(Allium 
fistolosum) na 
região do Alto vale 
do Itajaí/SC 

Analisar a 
eficiência do 
método de 
solarização na 
produção de 
cebolinha 
verde 
no controle do 
fungo da raiz 
rosada, 
comparando os 
diferentes 
métodos 
utilizados 

Leandro Luiz 
marcuzzo 

  Jaqueline 
Carvalho 

  
 
http://lattes.cnpq.br/8
564509581986233 

PO55-IN-
2011 

UsaNetBr –
Usabilidade da 
Internet nas Regiões 
do Brasil 

Os estudos 
relacionados às 
organizações 
virtuais 

Fábio 
Alexandrini    

    http://lattes.cnpq.br/0
827893111042699 



2012 apontam que 
com as TICs 
fornecem 
atualmente 
uma ampla 
gama de 
possibilidades 
de parcerias e 
formas de 
cooperação 
verticais ou 
horizontais. 
Contudo há 
ainda alguns 
desafios neste 
campo. Um dos 
principais 
desafios é que 
nem as 
tecnologias 
nem a cultura 
de cooperação 
estão 
completamente 
difundidas na 
prática 
gerencial. Pois 
se as 
organizações 
tanto privadas 
quanto públicas 
não 
vislumbram 
estas parcerias 
elas não se 
tornam viáveis. 



Por isto, esta 
pesquisa tem 
por objetivo 
estudar quais 
são as 
principais 
barreiras e as 
melhores 
práticas a 
cooperações 
entre 
organizações 
públicas e 
privadas com 
uso de TICS 
(organizações 
virtuais) e 
buscar 
identificar as 
melhores 
formas de 
superá-las. 
Colocado de 
outra forma, a 
intenção é 
buscar 
identificar quais 
são os fatores 
gerenciais, 
econômicos, 
culturais que 
limitam a 
cooperação 
entre 
organizações 
do Alto Vale do 



Itajaí, bem 
como identificar 
as melhores 
práticas. 

PO56-IN-
2011 

TransReg-II - 
Organizações 
Virtuais: fatores de 
gestão, economia e 
tecnologia na região 
do Alto Vale do 
Itajaí. (fase 2 e 3) 
2010 a 2014 
 

Os estudos 
relacionados às 
organizações 
virtuais 
apontam que 
com as TICs 
fornecem 
atualmente 
uma ampla 
gama de 
possibilidades 
de parcerias e 
formas de 
cooperação 
verticais ou 
horizontais. 
Contudo há 
ainda alguns 
desafios neste 
campo. Um dos 
principais 
desafios é que 
nem as 
tecnologias 
nem a cultura 
de cooperação 
estão 
completamente 
difundidas na 
prática 
gerencial. Pois 
se as 

Fábio 
Alexandrini   

Gilberto 
Mazucco, 

 Samuel Hasse, 
Helton José 
Fernandes 

 
 

 http://lattes.cnpq.br/0
827893111042699 



organizações 
tanto privadas 
quanto públicas 
não 
vislumbram 
estas parcerias 
elas não se 
tornam viáveis. 
Por isto, esta 
pesquisa tem 
por objetivo 
específicos 
- estudar quais 
são as 
principais 
barreiras e as 
melhores 
práticas a 
cooperações 
entre 
organizações 
públicas e 
privadas com 
uso de TICS 
(organizações 
virtuais) e 
buscar 
identificar as 
melhores 
formas de 
superá-las.  
- identificar 
quais são os 
fatores 
gerenciais, 
econômicos, 



culturais que 
limitam a 
cooperação 
entre 
organizações 
do Alto Vale do 
Itajaí, bem 
como identificar 
as melhores 
práticas 
 

PO57-IN-
2011 

Software 
Educacional 
2010 a 2014 

Desenvolver e 
um protótipo de 
software na 
área 
educacional 
que permita a 
introdução de 
conhecimentos 
e 
entretenimento 
para os alunos 
da educação 
básica. 
 
Investigar junto 
às crianças e 
professores da 
rede pública 
municipal de 
educação, 
quais as 
referências em 
relação a jogos 
educacionais. 
• Definir 

Fábio 
Alexandrini   

  Samuel Hasse, 
Helton José 
Fernandes 
 

 http://lattes.cnpq.br/0
827893111042699 



os jogos que 
serão utilizados 
na caça ao 
tesouro e como 
serão 
administrados 
ao longo da 
caça ao 
tesouro; 
•
 Demon
strar que 
através de 
jogos 
educacionais 
poderemos 
contar e/ou 
ilustrar a 
história de Rio 
do Sul; 
•
 Desenv
olver o 
software com a 
ajuda de 
professores. 
• Avaliar 
com alunos e 
professores se 
o software 
educacional 
está dentro das 
expectativas 
esperadas e de 
acordo com a 
proposta 



pedagógica da 
escola.  
•
 Disponi
bilizar o 
protótipo aos 
professores 
para testar e 
colaborar com 
os conteúdos 
 

2012  Curso de Extensão 
Matemática e  
sociedade 

 Fatima Peres Za
go de Oliveira  
 

Adilson 
Steffen, 
Marizoli 
Regueira 
Schneide
r 
, Otávio 
Bocheco 
, Juliano 

Dias 

    

2012 “Grupo de estudos 
em educação 
matemática - 
GEEMat” 

 Fátima Peres 
Zago de Oliveira 

Gilberto 
Mazuco 
Jubini, 
Marizoli 
Regueira 
Schneide
r, Paula 
Andrea 
Grawiesk 
Civiero 

 Taíse Kock 
Bolsa Interna 

  

212-2013 Suporte de ensino 
aprendizagem em 
física para os alunos 
do ensino Médio 
Técnico do Instituto 

 Otávio Bocheco 
 

Adilson 
Steffen, 
Danilo 
Policarpo
, Fátima 

 Ester Hasse 
Bolsa Interna 

  



Federal Catarinense 
Campus Rio do Sul” 

Peres 
Zago de 
Oliveira, 
Gilberto 
Mazoco 
Jubini, 
Guilherm
e Miguel 
Rosa, 
Luiz 
Fernando 
Nazari, 
Marizoli 
Regueira 
Schneide
r, 
Solange 
de 
Aparecid
a 
Oliveira, 
Veruschk
a Rocha 
Medeiros 
Andreolla 

 “Previsão do tempo 
para o município de 
Rio do Sul” 
Setembro de 2012 à 
Agosto de 2013. 
 

 Leonardo de 
Oliveira Neves 

  Evandro 
Chaves de 
Oliveira, 
Ricardo Acosta 
Isaac Weber 
Pitz 
bolsa Interna 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa 
??? 

“Comportamento 
sintomatológico 
temporal do míldio 
da cebola em 
função da flutuação 
populacional de 
esporângios de 
Peronospora 
destructor no ar” 
Setembro de 2011 à 
Março de 2012 

 Leandro 
Marcuzzo 

Robinson 
Jardel 
Pires de 
Oliveira 

 

 Maíra 
Rodrigues 
Duffeck bolsa 
do PIBITI 
 
 
 
 
 
 
 

 http://lattes.cnpq.br/8
564509581986233 



Edital 2. Programa e Projetos de Extensão contemplados com Fomento Câmpus e Desenvolvimento em 2013 

 Titulo do projeto 
 

Objetivo 
 

Coordenador 
[a} do Projeto 
de Extensão 
 

Servidores 
colaboradores 
 

Estudantes 
do Ensino 
Médio 
 

Estudante de 
Graduação 
 

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

Resultados obtidos e trabalhos inserir 
link de acesso ao trabalho não tenha 
sido publicado, digitar os principais 
resultados obtidos 
 

32 Mulheres Mil 
 

 Eurico da 
Palma Pittaluga 
Neto 
 

  Ravier 
Kretzschmar 
 

  http://lattes.cnpq.br/2637882551260124 

32 Laboratório de 
Educação 
Matemática 
2013-2014 
 

Instalar e instrumentalizar um 
laboratório de educação 
Matemática no IFC- Rio do Sul, 

visando, melhorar as 
metodologias no ensino do 
curso de  licenciatura em 

matemática de modo 
complementar a formação do 
acadêmico , assim como 

possibilitar o acesso do 
público(comunidade em 
geral),permitindo-lhes desfrutar 

deste ambiente e desenvolver o 
seu conhecimento matemático. 
Aproximar o IFC com as escolas 

públicos, oferecendo formação 
continuada.  

Paula Andrea 
Grawieski 
Civiero 
 

  Natã Pereira 
Germano 
 

 http://lattes.cnpq.br/6617701172635064 

32 Cursos de Férias 
2013-2014 
 

Objetivo Geral:  

Proporcionar o estudo e 
entendimento de conteúdos não 
curriculares de Matemática e 

Física básica, para todos os 
cidadãos que quiserem 
aprender, incluindo nossos 

alunos com dificuldades, e ao 
mesmo tempo proporcionar 
experiência docente para os 

alunos das licenciaturas.  
Objetivos Específicos:  

Auxiliar os estudantes na 

interpretação e resolução de 
exercícios de matemática e 
física em nível fundamental e 

médio. 
Incentivar a permanência dos 
estudantes nos cursos. 

Fazer um levantamento e 
mapeamento dos conteúdos 
mais e menos entendidos pelos 

alunos, nas escolas da região 
para auxiliar na montagem de 
ações e metas  futuras, visando 

escrever e publicar artigos com 
os resultados destes 
levantamentos. 

 

Adriana Marin 
 

  larissa Esser 
 

 http://lattes.cnpq.br/8964042905093737 

32 Organização e 
catalogação de 
fontes 
documentais da 
Escola de 
Educação Básica 
Doutor Hermann 
Blumenau 
2013-2014 

Desenvolver junto a Escola de 
Educação Básica Doutor 
Hermann Blumenau, do 

município de Trombudo Central, 
a organização do arquivo e 
catalogação de fontes 

documentais do acervo escolar. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apresentar o projeto junto a 

unidade escolar e planejar 
conjuntamente estratégias para 
desenvolver o trabalho. 

 Construir um 

histórico da Escola, a fim de 
subsidiar a organização 

cronológica do arquivo. 

 Diagnosticar a 

situação em que se encontra 
organizado o arquivo que 

Solange 
Aparecida Zotti 
 

  Cleverton 
Hoffmann, 

Sérgio 
Bezerra da 
Silva 

O projeto foi executado no 
município de Trombudo 
Central, junto a Escola de 
Educação Básica Doutor 
Hermann Blumenau, na 
sala específica do arquivo 
escolar. 

 http://lattes.cnpq.br/4307985504045376 
Um resultado a destacar é a facilidade dos 
funcionários para acessar aos documentos e a 
participação dos mesmos no processo para a 
continuidade do trabalho no arquivo, visto que esta é 
uma atividade que nunca se conclui. Também, a 
organização dos históricos escolares e a elaboração 
de um banco de dados têm facilitado a localização do 
aluno quando são solicitados documentos. A 
divulgação do projeto também contribuiu para que as 
escolas, secretários e professores compreendam a 
importância da preservação dessas fontes 

http://lattes.cnpq.br/4307985504045376


 guarda os documentos da 
instituição. 

 Discutir a 
importância e procedimentos 
para o levantamento e 

catalogação de fontes primárias 
para a pesquisa em história da 
educação. 

 Orientar 
funcionários da escola quanto a 

organização da documentação 
produzida no arquivo escolar. 

 Identificar desde 

que ano a escola tem 
armazenados documentos. 

 Identificar que tipos 
de documentos estão 

preservados; 

 Realizar, em ordem 
cronológica, o levantamento e 

organização das fontes 
disponíveis. 

 Selecionar e 

digitalizar os documentos mais 
relevantes. 

 

 

documentais, como instrumento essencial ao 
pesquisador da educação. 
 

O trabalho já foi apresentado no II Seminário Integrado de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, no Instituto Federal 
Catarinense – IFC de Camboriú em abril de 2014, também 
foi apresentado na II Jornada Acadêmica das Licenciaturas 
do IFC de Rio do Sul, e na XV Feira do Conhecimento 
Tecnológico e Científico – FETEC – no mês de agosto de 
2014 também no IFC de Rio do Sul, sendo que nesta, o 
trabalho foi avaliado, ganhando assim destaque e 
participação na VII MICTI - Mostra Nacional de Iniciação 
Científica e Tecnológica Interdisciplinar – VII, 
Outubro/2014, no IFC de Araquari 

32 Equoterapia 
2013-2014 

Atender de forma 

multiprofissional e 

interdisciplinar alunos 

matriculados na APAE de Rio do 

Sul com deficiência intelectual e 

múltipla. Estimular o 

desenvolvimento das 

potencialidades nas áreas da 

saúde e educação. 

- Avaliar as condições de saúde 

do aluno para permitir o acesso 

ao projeto; 

- Promover o equilíbrio, 

adequação do tônus muscular, 

controle postural e coordenação 

motora, desenvolver e ampliar 

as informações proprioceptivas 

e atuar de forma preventiva às 

deformidades músculo 

esqueléticas conseqüentes às 

alterações de ordem 

neurológica: 

- Estimular a aquisição e 

desenvolvimento da linguagem 

oral, adequar funções 

neurovegetativas de respiração 

e deglutição e melhorar a 

atenção auditiva; 

- Desenvolver a autoconfiança e 

a autoestima buscando melhorar 

padrões de comportamento e de 

relacionamento no âmbito 

familiar e social; 

- Possibilitar a participação e 
integração dos indivíduos 

atendidos no programa 
estabelecendo relações com a 
sociedade e assegurar o direito 

a inclusão em todas as esferas 
(escolar, social, etc...)  

 

Vera Paniz 
 

  Igor Scheffer, 
Anderson 
Chaves 
 

 http://lattes.cnpq.br/1322793478137229 

32 Previsão do tempo 
para o município 

Realizar a previsão do tempo 

para o município de Rio do Sul, 
para o período de 4dias, através 
de análise sinótica e cartas de 

superfície, disponibilizados pelo 

Leonardo de 
Oliveira Neves 

  Isaac Weber Pitz 
 

  http://lattes.cnpq.br/6471528381313886 



de Rio do Sul 
2013-2014 
 

centro de 
pesquisa de previsão numérica 

(CPTEC). 
 

42 Prestação de 
diagnóstico de 
doenças de 
plantas 
encaminhadas 
pela EPAGRI, 
prefeituras, lojas 
agropecuárias e 
produtores rurais 
da região do Alto 
Vale do Itajaí 
2013-2014 
 

Realizar diagnóstico 
de doenças de 
plantas 
encaminhadas pela 
EPAGRI, prefeituras, 
casas agropecuárias 
e produtores rurais 
da região do Alto 
Vale do Itajai 

Leandro Luiz 
Marcuzzo 
 

  Jaqueline 
Cargnin 
Marques 
 

  http://lattes.cnpq.br/8564509581986233 

111 Acidentes com 
máquinas 
agrícolas: 
pesquisa 
realizados com 
alunos do IFC 
Câmpus Rio do 
Sul. 2013 
 

 Fabrício 
Campos 
Masiero 
 

 Ricardo 
Kozoroski Veiga 
 

 Wilian Odorizzi   http://lattes.cnpq.br/2164128105986744 

111 Laboratório de 
produção de 
recursos 
pedagógicos 
acessíveis a 
estudantes com 
deficiência.2013 
 

Favorecer aos 
estudantes com 
deficiência a 
apropriação do 
conhecimento 
através da 
produção de 
recursos 
pedagógicos 
acessíveis. 
 

Marines Dias 
Gonçalves 
 

Angelisa Benetti 
Clebsch,  
Solange 
 Aparecida Zotti, 
Bolivar 
Fernandes da 
Silva, 
Dominique 
Calixto Martins 
 

 Vanderleia 
Baldo, 

 http://lattes.cnpq.br/5409802568530188 

111 Formação de 
professores de 
ciências naturais e 
exatas: reflexão-
ação-colaboração 
2013 
 

Integrar os professores 

formadores e os licenciandos do 
IF Catarinense – câmpus Rio do 
Sul, com os professores de 

ciências e matemática da 
educação básica em exercício 
através da constituição de um 

grupo de trabalho e pesquisa, 
promovendo a melhoria na 
qualidade do ensino básico por 

meio de um contexto onde o 
ensino e a aprendizagem 
realmente ocorrem, e refletindo 

sobre ela da perspectiva de 
quem ensina e aprende 

Irineu Marchi 
 

Adriana Marin,  

Andressa Grazieli Brandt, 
Angelisa Benetti Clebsch,  
 Emerson Estivalete, 

Jonatas Steinbach, 
Maíra Adriana 
Marinês Dias Gonçalves,  

 Marizoli Scheneider Regueira, 
 Otávio Bocheco, 
 Raquel Dotta Corrêa Moser,  

Solange Aparecida de Oliveira 
Hoeller,  
 Solange Aparecida Zotti,  
 

 Katia Kindel   http://lattes.cnpq.br/3463691505559115 

111 O estudo da 
matematica para 

Geral 

 Proporcionar 

aos professores, um estudo de 

Ricardo 
Kozoroski 

Andreolla, 
Gilberto Mazoco 

 Ester Hasse,  http://lattes.cnpq.br/3777535023491857 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formação de 
professores 2013 
 

matemática e suas relações 

com a sociedade, de modo a 

prepará-los para os desafios 

matemáticos e sociais. 

Específicos 

Preparar 

matematicamente os 

professores, através da 

interpretação e resolução de 

problemas para que possam 

preparar seus alunos aos 

sistemas de seleção hoje 

vigentes; 

Motivar o 

professor no enfrentamento de 

novos desafios; 

Intensificar a 

interação entre IFC e as escolas 

da região. 

 

Veiga 
 

Jubini, 
Veruschka 
Rocha Medeiros 
 

111 Organização e 
catalogação de 
fontes 
documentais da 
Escola de 
Educação Básica 
Frei Manoel 
Philippi.2013 
 

Desenvolver junto a Escola de 

Educação Básica Frei Manoel 

Philippi, do município de Imbuia, 

a organização e catalogação de 

fontes documentais do arquivo 

escolar. 

 

Solange 
Aparecida de 
Oliveira Holler 
 

Solange 
Aparecida Zotti 
 

 Gabriela Allein O Projeto foi desenvolvido 
na  Escola de Educação 
Básica Frei Manoel 
Philippi, do município de 
Imbuia, para  a 
organização e 
catalogação de fontes 
documentais do arquivo 
escolar 

 http://lattes.cnpq.br/4307985504045376 
O presente projeto resultou em um conhecimento detalhado sobre o arquivo, por parte de todos os 
envolvidos, sejam estes alunos, professores, direção, funcionários, bolsista e, indiretamente, a 
comunidade.  
Com a organização, do arquivo  a procura pelos registros passou a ser feita de forma muito rápida, porque 
o programa disponibiliza um campo de busca, já indicando em que pasta está. Além disso, a organização e 
“estética” do arquivo melhorou significativamente. 
São muitas as pessoas que, de certa forma, foram beneficiadas com a organização e a preservação das 
fontes documentais, até porque, a partir de agora estarão mais acessíveis e poderão inclusive servir de 
fonte para a pesquisa da história da educação da Região do Alto Vale do Itajaí. 
Além disso, com o projeto muito se ensinou, bem como se aprendeu, principalmente em relação aos 
cuidados que um arquivo merece, desde como fazer anotações, como fixar os documentos de um mesmo 
aluno, como separá-los, e por fim como estruturar a organização final. 
 
O trabalho foi publicado:  
XV  FETEC/2014 

VII MICTI/2014. 
 
 

111 Projeto de apoio a 
Organização e 
Participação de 
docentes e alunos 
em Feiras de 
Matemática, 
Ciência e 
Tecnologia.2013 
 

Apoiar a organização e 
participação de docentes e 
alunos em Feiras de 

Matemática, Ciência e 
Tecnologia do IF Catarinense – 
Rio do Sul e das Instituições co-

promotoras (FURB, Secretaria 
de Estado de Educação, 
Gerências Regionais de 

Educação do Estado de SC, 
SecretariasMunicipaisde 

ucação). 
 

Fátima Peres 
Zago de 
Oliveira 
 

Gilberto Mazoco Jubini,  
Leandro Luiz Marcuzzo 
Marizoli Regueira Schneider,  

Morgana Scheller,  
 Paula A.G. Civiero,  
Ruy Piehowiak, 

Solange Aparecida de Oliveira 
Hoeller,  

Solange Aparecida Zotti,  
 
 

 Silvana Catarine 
Bauer 

 http://lattes.cnpq.br/2928350526317146 

http://lattes.cnpq.br/4307985504045376


 3. Programa e Projetos de Extensão sem Fomento Câmpus e Desenvolvimento em 2012 
 Titulo do projeto 

 
Objetivo 
 

Coordenador 
[a} do Projeto 
de Extensão 
 

Servidores 
colaboradores 
 

Estudantes 
do Ensino 
Médio 
 

Estudante de 
Graduação 
 

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

Resultados obtidos e trabalhos inserir 
link de acesso ao trabalho não tenha 
sido publicado, digitar os principais 
resultados obtidos 
 

 Projeto de 
Extensão “Semana 
da água 2012” 

Mobilizar os 
diferentes 
atores e 
coordenar as 
ações 
educativas e de 
limpeza de rios 
no seu 
município 

Maria Amélia 
Pellizzetti 

    CV: http://lattes.cnpq.br/1583346957694288 

 ESTIMATIVA DA 
EVAPOTRANSPIRAÇÃO 
DE REFERÊNCIA 
DIÁRIA PARA CIDADE 
DE ITUPORANGA/SC 
2012 a 2014 

Analisar a 
evapotranspiração de 
referência para a 
região de Ituporanga, 
identificando épocas 
de déficit hídrico que 
demandam irrigação 

Leonardo de Oliveira 
Neves     
 

  Katiani Eli, Joabe 
Weber Pitz, Julio 

Marcos Catoni, Isaac 
Weber Pitz, Roberto 

Haveroth 

  

 

 

 

 4. Programa e Projetos de Extensão sem Fomento Câmpus e Desenvolvimento em 2013 
 Titulo do projeto 

 
Objetivo 
 

Coordenador 
[a} do Projeto 
de Extensão 
 

Servidores 
colaboradores 
 

Estudantes 
do Ensino 
Médio 
 

Estudante de 
Graduação 
 

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

Resultados obtidos e trabalhos inserir 
link de acesso ao trabalho não tenha 
sido publicado, digitar os principais 
resultados obtidos 
 

 CCUURRSSOO  DDEE  EEXXTTEENNSSÃÃOO    

FFOORRTTII  --

FFOORRTTAALLEECCIIMMEENNTTOO  DDAA  

QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EEMM  

TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  DDAA  

IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

((IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA))..  

 

Capacitar jovens e 
adultos oriundos dos 
diversos setores da 
economia regional 
para a entrada no 
mercado de trabalho 
em Tecnologia da 
Informação. 

Fabio Alexadini Comissão de Elaboração 

Gilberto Mazoco 
Jubini;Angelisa 
Benetti Clebsch 
Ricardo 
KozoroskiVeiga 

Veruschka Rocha 
Medeiros Andreolla. 

Fábio Alexandrini 
Vital Pereira dos 

Santos Junior 

 

    



 Avaliação da 
época de 
semeadura de 
mucuna preta e 
sua relação com a 
produção de 
sementes no Alto 
Vale do Itajaí - SC 
2012-2013 

Avaliar a relação 
da época de 
semeadura da 
mucuna preta e a 
relação com a 
quantidade e 
qualidade das 
sementes 
produzidas. 

Oscar Emilio 
Ludtke 
Harthmann 

  Joacir do 
Nascimento 

  

 Extensão e 
Pesquisa aplicada 
em fruticultura 

julho 2012 a 
dezembro de 
2013 

Apoiar e fomentar o 
desenvolvimento 
tecnológico 
sustentável da 
fruticultura, 
especialmente no Alto 
Vale do Itajaí 
estimulando o cultivo 
orgânico, a proteção e 
conservação do solo, 
e o abandono do uso 
de produtos tóxicos; 
Diversificar o cultivo 
de variedades 
frutíferas, dando maior 
ênfase para 
variedades de mesa. 

 

Cláudio Keske Geovana Terra, 
Marcelo Foster 

 Jaqueline Sardo, 
Célito Rafael 
Sebold 
Hüntemann 

 http://lattes.cnpq.br/6959537327963460 
 

 MATEMÁTICA EM 
SITUAÇÕES-
PROBLEMA DE 
JOGOS DE RPG 
2011-2013 

O objetivo central desta proposta 
consiste na aplicação – como 
ferramenta de apresentação dos 

conteúdos matemáticos durante 
as aulas ou na avaliação de seu 
aprendizado – de jogos de RPG 
(Role Playing Game, jogos que 

contam uma história, sugerindo 
situações-problema na vida da 

personagem interpretado pelo 
jogador).  

 

Solange 
Aparecida de 
Oliveira Hoeller 

Fátima Peres 
Zago de Oliveira 
e Paula G. 
Civiero 

 Claudia 
Cavalcante 
Fonseca, 
Johann Felipe 
Voigt 

 http://lattes.cnpq.br/43079855
04045376 

Criação de jogo como produto final da primeira etapa do 
RPG eletrônico (jogo). Este produto final pode ser utilizado como um material 

didático por resolução de problemas, dependendo do caráter desafiador dos 
problemas que podem ser propostos de forma a valorizar o entendimento dos 
conceitos matemáticos e não a simples resolução a partir de algoritmos; além da 

possibilidade de utilização em avaliações, para a verificação do aprendizado dos 
conceitos utilizados. 

Apresentação do Projeto na FETEC/2013 – IFC – Câmpus 

Rio do Sul. 
Participação na Semana Acadêmica das Licenciaturas 2013 

– IFC – Câmpus Rio do Sul. 

Divulgação em outros eventos científicos externos. 

 

 Manejo e produção 
de pessegueiro 
orgânico sob os 
sistemas de 
condução em “V” e 
líder central 
2012-2013 

Avaliar o 
desenvolvimento e 
produtividade de dois 
sistemas de condução 
em pessegueiro 
orgânico no Alto Vale do 
Itajaí-SC 

Geovana Terra 
e Cláudio 
Keske 

Marcelo Foster  Larissa 
Schaeffer, 
Leandro Schaeffer 

 http://lattes.cnpq.br/6959537327963460 

 AVALIAÇÃO DA 
ADAPTABILIDADE 
DA GOIABEIRA-
SERRANA NA 
REGIÃO DO ALTO 
VALE DO ITAJAÍ 

Avaliar a 
adaptabilidade de 
quinze cruzamentos 
distintos de goiabeira-
serranas obtidos 
através do 
melhoramento 
genético participativo 

André Luiz R. 
Gonçalves 

  Katiani Eli, 
Joabe Weber 
Pitz  

 CV: http://lattes.cnpq.br/4401047254803295 

http://lattes.cnpq.br/6959537327963460


2010-2014 

 Sistemas 
agroflorestais e 
serviços 
ambientais 
2013 

Promover a 
conservação do 
Bioma Mata 
Atlântica através 
da implantação 
e consolidação 
de sistemas 
agroflorestais 
complexos junto 
a famílias de 
agricultores nas 
regiões Serra, 
Litoral Norte do 
Rio Grande do 
Sul e Extremo 
Sul Catarinense 

André Luiz R. 
Gonçalves                     

  Joabe Weber 
Pitz, Celso 
Pereira Júnior, 
Willian Atanasio, 
Joceline Ramos 

 CV: http://lattes.cnpq.br/4401047254803295 

 Desenvolvimento 
de iniciativas 
agroecológicas 
como alternativa 
ao cultivo do fumo 
nas regiões da 
Bacia Hidrográfica 
do Mampituba e 
Alto Vale do Itajaí 
2010-2013  
 

Promover alternativas 
de produção agrícola 
como estratégia de 
substituição da 
lavoura do fumo na 
região de abrangência 
do projeto 

 

André Luiz R. 
Gonçalves                     

  Katiani Eli, Aline 
Schuller, Ane 
Fernanda 
Hoffmann 

 CV: http://lattes.cnpq.br/4401047254803295 

 Desenvolvimento 
de Alternativas ao 
Cultivo 
Convencional de 
Arroz 
2010-2014 

desenvolver e testar 
métodos alternativos 
de produção de arroz 
visando aumentar a 
sustentabilidade 
ambiental e 
econômica da 
orizicultura nas áreas 
de abrangência dos 
campi Rio do Sul e 
Sombrio 

André Luiz R. 
Gonçalves 

  Júlio Marcos 
Catoni, Carolina 
Maria Tomasoni, 
Diego Heiber, 
Carlos Felippe 
Nicoleit, Ronaldo 
da Silva 
Dagostim 

 CV: http://lattes.cnpq.br/4401047254803295 

 ANÁLISE DA 
DISTRIBUIÇÃO 
DA FREQUÊNCIA 
DE 
PRECIPITAÇÃO 
EM DIFERENTES 
INTERVALOS DE 
CLASSES PARA 
ITUPORANGA – 

Definir a frequência de 
precipitação anual no 

município de 
Ituporanga – SC, no 
Alto Vale do Itajaí, no 

estado de Santa 
Catarina. 

Leonardo de 
Oliveira Neves     

  Katiani Eli, 
Joabe Weber 
Pitz, Julio 
Marcos Catoni, 
Isaac Weber 
Pitz, Roberto 
Haveroth 

  http://lattes.cnpq.br/6471528381313886 



SC. 
2012-2014 

 Teia de 
Educadores 
Ambientais do 
Litoral Norte do RS 
e Extremo Sul 
Catarinense 
 

realizar um curso de 
capacitação e 
atualização para os 
professores da TEIA 
de Educação 
Ambiental do Litoral 
Norte do Rio Grande 
do Sul e Extremo Sul 
Catarinense visando 
dar continuidade às 
atividades deste 
coletivo 

André Luiz R. 
Gonçalves                     

    CV: http://lattes.cnpq.br/4401047254803295 

 Capacitação de 
agricultores da 
“Acolhida na 
Colônia” em 
agroecologia 
 

Promover curso de 
extensãopara 
formação teórico e 
práticade agricultores 
e estudantes do 
cursode agroecologia 
do IFC – Rio do Sul, 
paraodesenvolvimento 
e fortalecimento da 
agroecologia na 
região do Alto Vale do 
Itajaí. 
 

André Luiz R. 
Gonçalves                     

    CV: http://lattes.cnpq.br/4401047254803295 

 

Estudo da Evolução dos Cosmos 
e da Vida 
2013 - 2014 
 
“Astronomia 
e Ufologia”  

Consolidar no IF 
Catarinense – 
Campus Rio do Sul 
um grupo 
permanente de 
estudos e 
discussões 
astronômicas, que 
possa buscar 
explicações para a 
evolução dos 
cosmos e da vida. 

Jônatas Steinbach 
 

Jônatas 
Steinbach, 
Lauri 
Marconatto, 
Otávio 
Bocheco, 
Anderson 
Fabiano 
Ko Freitag, 
Bolivar 
Fernandes 
da Silva 

 Monik Borghezan 
 

 http://lattes.cnpq.br/3777535023491857 

Laboratório de demonstração, 
exploração e instrumentação em 
física 
2012 -2013 

Organizar um espaço com 
ferramentas, experimentos 
e matérias de laboratório 
que ajudem na 
compreensão da Física em 
geral, atuando como 
suporte a grupos de 
pesquisa, cursos de 
extensão e como apoio 
pedagógico no nível médio 
e nas licenciaturas 

Angelisa Benetti 
Clebsch                           

Angelisa 
Benetti 
Clebsch,  
Jônatas 
Steinbach, 
Otávio 
Bocheco 
Ricardo 
 Kozoroski 
Veiga,  

 Maíra Adriana 
Hillesheim 

 http://lattes.cnpq.br/3777535023491857 



Avaliação do potencial 
agronômico da espécie de Rubus 
rosifolius Smith (amora-do-mato) - 
II. 

2013 

Geral: Avaliar o 
potencial agronômico da 
espécies de Rubus rosifolius 
Smith. 
Específicos: 
Observar a produtividade, 
períodos de produção e 
fenologia em áreas nativas e 
área cultivada sob diferentes 
adubações;  
Conhecer as pragas e doenças 
ocorrentes; 
Avaliar qualidade de frutos 
quanto à cor, grau Brix (SST), 
acidez titulável e vitamina C; 
Verificar as possibilidades de 
uso e aceitabilidade do 
produto processado 

Cláudio Keske 
 
 

Geovana Terra  Bruna Schmitz 

 
 

 http://lattes.cnpq.br/6959537327963460 

Avaliação de cultivares de estévia 
(Stevia rebaudiana) como 
alternativa de produção 
Agroecológica em pequenas 
propriedades 
2013 - 2015 

Objeto geral 
contribuir com o 
desenvolvimento de 
técnicas aternativas 
para a produção de 
mudas de estévias. 

Rômulo João 
debarba 

    http://lattes.cnpq.br/7389324839999957 

Diagnose de doenças de plantas 
2014. 

Realizar diagnóstico de 
doenças de plantas e 
fornecer a comunidade um 
resultado confiável de 
analise sintomatológica de 
doença para posterior uso 
correto de manejo 

Leandro Luiz  
Marcuzzo 

  Aline schuller  http://lattes.cnpq.br/8564509581986233 

Utilização de preparados 
homeopáticos na cultura da 
estévia (Stevia rebaudiana) com 
objetivo de estímulo para a 
produção de esteviosídeo. 

2014-2015 

 

Selecionar 
genótipos aptos a 
produção 
agroecologia na 
região do Alto Vale 
do Itajai  

Rômulo João 
Debarba 
 

    http://lattes.cnpq.br/7389324839999957 

Avaliação de biomarcadores 
moleculares no camarão 
lITOPENAEUS VANNAMEI 
mantido em sistema de cultivo 
experimental com 
biofloco..........................................
. 

 Avaliar o impacto do 
sistema de cultivo em 
biofloco sobre as respostas 
de defesa do camarão 
branco Litopenaeus 
vannamei.Objetivos 
específicosCaracterizar a 
biota presente no sistema 
de cultivo de biofloco, 
através de métodos 
moleculares e 
microbiológicos; 
Desenvolver a metodologia 
de PCR em tempo real 
multiplex para a detecção 
dos virus WSSV e IHHNV, 

Isabel Cristina 
Müller 

  Daniela 
Goeten 

 http://lattes.cnpq.br/8669455285399920 



associada a 
HRM;Investigar a 
transcrição diferencial de 
genes em camarões 
mantidos em sistema de 
cultivo com biofloco; 
Avaliar a alternativa do 
sistema de biofloco em 
termos do grau de 
susceptibilidade a infecção 
experimental pelo WSSV. 

 

Efeitos de telas de diferentes 
cores em plantas de Alface 
(Lactuca sativa). 
2012-2013 

O objetivo geral 
deste trabalho é 
avaliar os 
efeitos de telas 
de diferentes 
cores em 
plantas de 
alface. 
 

Isabel Cristina 
Müller 

Sidinei L. K.  
Stürmer  
Antonio Luiz  
Tramontin 
Marcos C  
Franzão 

Maylon  
Rosa 
Maíra  
Duffeck 

Rafael Leandro Scherer, 
Thiago Afonso Peron 

 

 http://micti- 
2013.ifc.edu 
.br/anais/re 
sumos/trab 
00101.pdf 

Levantamento e monitoramento 
de enfermidades em tilápias 
(Oreochromis niloticus) cultivadas 
no Alto Vale do Itajaí 

24 meses 

O objetivo do 
presente projeto é 
realizar um 
levantamento da 
ocorrência de 
doenças bacterianas 
e virais em tilápias 
cultivadas na região 
do Alto Vale do 
Itajaí, monitorar 
estas doenças e 
correlacionar os 
resultados obtidos 
com o sistema de 
produção utilizado e 
parâmetros de 

qualidade da água. 
 

Isabel Cristina 
Müller 

    http://lattes.cnpq.br/8669455285399920 

Avaliação do modelo de produção 
de peixes do Alto Vale do Itajaí 
sob analise econômica e 
financeira 
2012-2013 

este estudo tem por 
objetivo iniciar um 
levantamento 
 da situação econômica da 
atividade piscícola, 
identificando os resultados 
econômico- 
financeiros da criação 
peixes, para avaliar se a 

 Cesar Ademar 
Hermes 

 Gabriel
a Leticia 
Koch 

José Carlos 
Marcos 

 http://lattes.cnpq.br/6226840059250418 



atividade maximiza o lucro 
da propriedade rural. 
oportunizar vivencia de 
iniciação cientifica a 
estudantes do IF 
Catarinense/Rio do Sul; 

 

Projeto de apoio a Organização e 
Participação de docentes e alunos 
em Feiras de Matemática, Ciência 
e Tecnologia. 
2012-2013-2014 

Propiciar condições favoráveis para que o(a) 
acadêmico(a) possa gerenciar a organização de um 
evento científico e tecnológico (em todas as suas 
etapas) na disseminação de projetos na área de 
Educação Científica e Tecnológica.Capacitar docentes 
de Matemática para a elaboração e execução de 
trabalhos para apresentação nas Feiras de 
Matemática;Instrumentalizar docentes para 
organização de feiras de matemática, avaliação e 
orientação de trabalhos; 
Promover a divulgação dos conhecimentos 
matemáticos, socializando os resultados e suas 
pesquisas;Possibilitar a relação do ensino da 
matemática com a vida comunitária, transformando-a 
em um instrumento eficiente e eficaz para melhoria da 
qualidade de vida dos estudantes;Realizar Feiras de 
Matemática com os professores participantes do curso. 

 

 

Fátima Peres Zago 
de Oliveira     

Paula A.G. Civiero, 
Ruy Piehowiak, 
Morgana Scheller, 
Solange Aparecida 
Zotti, Gilberto 
Mazoco Jubini, 
Marizoli Regueira 
Schneider, 

 Silvana Catarine 
Bauer, Taise Kock 

 http://lattes.cnpq.br/2928350526317146 

Grupo de estudos em Atualidades 
(GEA 
2013 

Janeiro a Dezembro 

Deve ter, como princípio, a promoção do Estudo da 
Atualidade em seus diferentes aspectos, sócio, 
econômico, cultural, político, ambiental e artístico. 
Objetivo geral: 

Capacitar os participantes a debater e propor 
intervenções na realidade que 
apontem para as necessárias mudanças 
sociais.Objetivos específicos: 

1.Estudar a economia local com um viés diagnóstico; 
2. Discutir temáticas relevantes para os públicos 
selecionados; 
3. Contribuir com o empoderamento dos movimentos 
sociais contestatórios; 
4. Capacitar nossos estudantes e servidores para 
intervirem ativamente nas 

realidades locais; 
5. Criar capacidade de leitura teórico-metodológica da 
realidade circundante 
com base nas teorias críticas 
6. Criar junto aos discentes a cultura do estudo e da 
elaboração 
teórico/prática. 

 

Ricardo Scopel 
Velho 

     http://lattes.cnpq.br/7218039580141052 

Síntese estereoseletiva da (5R, 
6S)-6-acetóxi-5-hexadecanolida 
1, feromônio de oviposição do 
mosquito transmissor da malária 
(Culex pipiens)  
2013 
 

Desenvolver uma metodologia 
sintética alternativa para a 
obtenção de forma 
estereosseletiva da (5R, 6S)-6-

acetóxi-5-hexadecanolida 1, 
feromônio de oviposição do 
mosquito transmissor da malária 
(Culex pipiens), uma das 
principais pragas que afeta a 
saúde da população brasileira, 
empregando-se um material de 
partida de fácil acesso e uma 
metodologia simples com uma 
resolução enzimática ao 
composto 9 como etapa chave 

IRINEU MARCHI GUILHERME 
SASSE 

    http://lattes.cnpq.br/3463691505559115 

Formação continuada de 
professores de ciências naturais e 
exatas 
 2013 

Integrar os professores 
formadores e os licenciandos do 
IF Catarinense – campus Rio do 
Sul,  com os professores em 
exercício da 19a GERED, a fim 
de relacionar teoria e prática 
numa concepção de ensino 
contextualizada. 
Criar espaços de interação entre 
os professores formadores, em 
formação e em exercício. 
Promover encontros mensais 
para trocas de experiências. 
Rediscutir os resultados do 
curso FIC 2012 a fim de 
organizar publicações. 
Diagnosticar temas de interesse 
do grupo para debates. 
 
 

Irineu Marchi   Solange Aparecida 
de Oliveira Hoeller, 
Solange Aparecida 
Zotti, Angelisa 
Benetti Clebsch 

 Maíra Adriana Hillesheim   http://lattes.cnpq.br/3463691505559115 

Monitoria para as disciplinas de Proporcionar as alunos Adriana Marin Angelisa    http://lattes.cnpq.br/8964042905093737 



Física 
2013-2014 

cursantes de disciplinas de 
Física básica, um monitor 
que os 
auxiliem no momento em 
que estiverem estudando 
e, por outro lado, 
proporcionar experiência 
de ensino ao monitor 

Benetti 
Clebsch, 
Jonatas 
Steinbach, 
Otávio 
Bocheco 

Montagem e aplicação de um 
curso de Mecânica Quântica 
2013-2014 

Montar e ministrar 
um curso de 
Mecânica Quântica 
para a comunidade 
acadêmica em 
geral e em especial 
para os alunos que 
tem interesse em se 
aprofundar no 
assunto. 

Adriana Marin Angelisa 
Benetti 
Clebsch, 
Jonatas 
Steinbach, 
Otávio 
Bocheco 

 Vinícios David 
Mattos de 

Sousa 

 http://lattes.cnpq.br/8964042905093737 



Potencial de diferentes espécies 
de plantas de cobertura em 
produzir fitomassa, melhorar os 
atributos físicos do solo e suprir 
nitrogênio para a cultura do milho. 

2012 - 2015 

 

Avaliar o potencial de 
diferentes espécies de 
plantas de cobertura de 
solo em produzir fitomassa, 
melhorar os atributos 
físicos do solo e suprir 
nitrogênio para a cultura do 
milho. 

Romano 
 Roberto Valicheski 

Sidinei L. K. 
Stürmer, 
Marcos 
Franzão                                                                          

  Rodrigo 
Salvador , 
Guilherme 
Vitória, 
Herberto 
José 
Lopes                                                                                                                                    
 

http://lattes.cnpq.br/3914016324321986 

Máquina de seleção de citros 

2013-2014 

Desenvolver uma 
máquina de baixo 
custo para seleção 
de frutos que tenha 
a mesma finalidade 
das grandes 
máquinas de 
seleção da laranja 

Cláudio Keske                Ricardo Veiga, 
Fabrício 
Masiero,  

 Jhefferson Scheidt   CV: http://lattes.cnpq.br/6959537327963460 

Estudo Ergonômico em Tratores 
Agrícolas. 

2013-2014 

Investigar a relação entre 
as causas dos acidentes 
com tratores e aspectos 
ergonômicos e de 
usabilidade desses 
produtos. 

 

 

Ricardo Veiga                 Fabrício 
Masiero 

 Juclei Venturi  http://lattes.cnpq.br/3777535023491857 

Capacitação em Operação e 
Manutenção de Tratores 
Agrícolas 

2013-2014 

Os objetivos deste curso 
são capacitar os 
participantes quanto as 
operações com máquinas 
agrícolas e equipamentos 
para a realização dos 
trabalhos com êxito e 
segurança 

Ricardo Veiga                 Fabrício 
Masiero 

 Willian Odorizzi, 
Wanderley Butzke 

 http://lattes.cnpq.br/3777535023491857 

Potencial do uso de espécies de 
adubos verde na mitigação dos 
efeitos da compactação do solo 

2012-2013 

Avaliar o potencial do uso 
do milheto e da crotalária 
juncea em melhorar os 
atributos físicos de um 
Cambissolo submetido a 
diferentes níveis de 
compactação no decorrer 
dos cultivos, verificando-se 
assim, qual destas é mais 
promissora para mitigar os 
efeitos da compactação do 
solo 

Romano Roberto 
Valicheski 

ANTONIO LUIZ 
TRAMONTIN, 
MARCOS CESAR 
FRANZÃO, SIDINEI 
K. LEANDRO 
STÜRMER 

 MAYLON ROSA, 
GABRIEL 
LAURINDO 

 http://ifc.edu.br//wpcontent/upoads/2015/01/artigos
-publicados-edital-195.pdf 
http://lattes.cnpq.br/3914016324321986 

http://ifc.edu.br/wpcontent/upoads/2015/01/artigos-publicados-edital-195.pdf
http://ifc.edu.br/wpcontent/upoads/2015/01/artigos-publicados-edital-195.pdf


Desenvolvimento da aveia preta e 
produtividade da soja em um 
Cambissolo submetido a 
diferentes níveis de compactação 
2013-2014 
 
 

Avaliar o efeito da 
compactação no 
desenvolvimento 
biométrico da aveia preta 
nos componentes de 
produção e produtividade 
da soja, bem verificar o 
efeito no cultivo da aveia 
na 
mitigação da compactação 
do solo. 

 
 

Romano Roberto 
Valicheski 

Marcos Cesar 
Franzão, 
Sidinei K. 
Leandro 
Stürmer 

William 
joachen 

Fernando brignolli 
 

http://ocs. 
araquari.if
c 
.edu.br/ind 
ex.php/mic 
ti/micti201 
4/paper/vi 
ew/39/3 

http://lattes.cnpq.br/3914016324321986 



Relação de variáveis 
meteorológicas com a ocorrência 
de epidemias e o progresso 
sintomatológico temporal da 
queima das pontas (Botrytis 
squamosa) em mudas de cebola 

2013-2014 

 

Avaliar as variáveis 
meteorológicas e a sua 
relação com a ocorrência 
de epidemias e com o 
progresso sintomatológico 
temporal do míldio ao logo 
do ciclo da cultura da 
cebola 
 
 

Leandro Luiz  
Marcuzzo 

Robinson Jardel 
Pires de Oliveira, 
Leonardo de 
Oliveira Neves 

 Jaqueline 
Carvalho 

 http://lattes.cnpq.br/8564509581986233 

Reação de cultivares de cebolinha 
verde a doenças do solo e da 
parte aérea  

 

Avaliar o comportamento 
de três cultivares de 
cebolinha-verde quanto a 
resistência a doença 
bjetivos Específicos 
Avaliar a intensidade de 
cada cultivar em relação ao 
cultivar;-Avaliar a 
produtividade; 

 Identificar o cultivar 
promissor para manejo da 

doença. 
 

Leandro Luiz  
Marcuzzo 

  Jaqueline 
Carvalho 

 http://lattes.cnpq.br/8564509581986233 

Avaliação da flutuação 
populacional de esporos de 
Botrytis squamosa e sua relação 
com o progresso sintomatológico 
temporal da queima das pontas 
em mudas de cebola 

2013-2014 

Avaliar a relação da 
flutuação de esporos de 
Botrytis squamosa como o 
progresso sintomatológico 
temporal da queima das 
pontas em mudas de 

cebola. 

Leandro Luiz  
Marcuzzo 

Robinson 
Jardel Pires de 
Oliveira 

 Maira Rodrigues 
Duffeck 

 http://lattes.cnpq.br/8564509581986233 

Relação de variáveis 
meteorológicas com a ocorrência 
de epidemias e o progresso 
sintomatológico temporal do 
míldio (Peronospora destructor) 
da cebola. 

2013-2014 

Avaliar as variáveis 
meteorológicas e a sua 
relação com a ocorrência 
de epidemias e com o 
progresso sintomatológico 
temporal do míldio ao logo 
do ciclo da cultura da 
cebola 
 

Leandro Luiz  
Marcuzzo 

Robinson 
Jardel Pires de 
Oliveira, 
Leonardo de 
Oliveira Neves 

   http://lattes.cnpq.br/8564509581986233 

Avaliação do uso de Trichoderma 
spp., Cionostachys rosea, Bacillus 
subtiliis e Paenobacillus 
lentimorbus no solo para controle 
biológico da raiz rosada (Phoma 
terrestris) em cebolinha verde . 

 (Allium fistulosum) na região do 

Avaliar o uso de 
Trichoderma spp., 
Cionostachys rosea, 
Bacillus subtiliis e 
Paenobacillus 
lentimorbus no 
controle da raiz 
rosada na cultura da 

Leandro Luiz  
Marcuzzo 

  Jaqueline 
Carvalho 

 http://lattes.cnpq.br/8564509581986233 



Alto Vale do Itajaí/SC   

2013-2014 

 

cebola 

Sintomatológico temporal do 
míldio da cebola em função da 
flutuação populacional de 
esporângios de Peronospora 
destructor no ar 

 Leandro Luiz  
Marcuzzo 

Robinson 
Jardel Pires de 
Oliveira 

   http://lattes.cnpq.br/8564509581986233 

10º Congresso Mundial de 
Bufalos, Phuket, Thailand 

06/05/13 – 08/05/2013 

The aim of this study was to estimate genetic, 
environmental and phenotypic correlation between  
birth weight (BW) and weight at 205 days age (W205), 
BW and weight at 365 days age (W365) and  W205-
W365, using Bayesian inference. The Brazilian 
Program for Genetic Improvement of  Buffaloes 
provided the data that included 3,883 observations 
from Mediterranean breed buffaloes.  With the purpose 
to estimate variance and covariance, bivariate analyses 
were performed using  Gibbs sampler that is included 
in the MTGSAM software. The model for BW, W205 
and W365  included additive direct and maternal 
genetic random effects, maternal environmental 
random effect  and contemporary group as fixed effect. 
The convergence diagnosis was achieved using 
Geweke, a  method that uses an algorithm 
implemented in R software through the package 
Bayesian Output  Analysis. The calculated direct 
genetic correlations were 0.34 (BW-W205), 0.25 (BW-
W365) and  0.74 (W205-W365). The environmental 
correlations were 0.12, 0.11 and 0.72 between BW-
W205,  BW-W365 and W205-W365, respectively. The 
phenotypic correlations were low for BW-W205  (0.01) 
and BW-W365 (0.04), differently than the obtained for 
W205-W365 with a value of 0.67.  The results indicate 
that BW trait have low genetic, environmental and 
phenotypic association with  the two others traits. The 
genetic correlation between W205 and W365 was high 
and suggests that  the selection for weight at around 
205 days could be beneficial to accelerate the genetic 
gain.   
  

 

Vanius Buzzatti 
Falleiro 

    http://lattes.cnpq.br/6845220933885308 

Estudar e aprender: um desafio 
envolvendo alunos do ensino 
médio, acadêmicos dos cursos de 
licenciatura e professores no 
campus Rio do Sul. 
2013 

Proporcionar para aos 
alunos do ensino médio 
técnico do Campus Rio do 
Sul um estudo de 
matemática, física e 
astronomia suas relações 
com a sociedade, de modo 
a prepará-los para os 
desafios de ensino e 
aprendizagem e sociais 

que venham a enfrentar. 
 

Gilberto Mazoco 
Jubini 
 

Marizoli 
Regueira 
Schneider 

Morgana 
Scheller 
Paula Andrea 
Grawieski Civier
o 
Veruschka 
Rocha Medeiros 
Andreolla 
Professor de 
Matemática 
Adriana Marin, 
Fatima 
 Peres Zago de 

Oliveira 

 
 

 
 

Ester Hasse  
, Sara Cristina 
Stacheski Martins 
 
 

 http://lattes.cnpq.br/1667257631243863 

Qualificação do Circuito Sul de 
Circulação de Alimentos da Rede 
Ecovida de Agroecologia através 
do desenvolvimento de um 

 André Luiz R. 
Gonçalves                     

  Alykam Burdzaki, 
Joabe Weber Pitz 

 CV: http://lattes.cnpq.br/4401047254803295 



software 2013-2014 

Sistemas Agrícolas Resilientes – 
alternativas tecnológicas para 
desenhar sistemas de produção 
de alimentos em contexto de 
mudanças climáticas Sem data 

 André Luiz R. 
Gonçalves                     

     
 
CV: http://lattes.cnpq.br/4401047254803295 

Estudo sobre Sistemas de Uso de 
Terra e Serviços Ambientais 
2010-2014 

 André Luiz R. 
Gonçalves                     

  Joabe Weber Pitz, 
Joceline Barros 
Ramos, Celso Da 
Silva Pereira 
Junior, Willian 
Moraes Atanasio 

 CV: http://lattes.cnpq.br/4401047254803295 

Ampliação e Consolidação dos 
SAFs na Serra e Litoral Norte do 
Rio Grande do Sul 

 

 André Luiz R. 
Gonçalves                     

    CV: http://lattes.cnpq.br/4401047254803295 

Caracterização da velocidade e 
direção predominante dos ventos 
para a localidade de Ituporanga-
sc 

2012-2014 

 

 André Luiz R. 
Gonçalves                     

  Katiani Eli, Joabe 
Weber Pitz, Julio 
Marcos Catoni, 
Isaac Weber Pitz, 
Roberto Haveroth 

  
CV: http://lattes.cnpq.br/4401047254803295 
  

Perfil dos Egressos do Curso 
Técnico de Agroecologia do 
Instituto Federal Catarinense – 
Campus Rio do Sul 
2010-2014 
 

 André Luiz R. 
Gonçalves                     

  Katiani Eli, Joabe 
Weber, Aline 
Schuller 
 
 

 CV: http://lattes.cnpq.br/4401047254803295 

Cultivando o nuestro clima: 
promoviendo la producción y 
consumo de productos ecológicas 
para “esfriar” el planeta - 
ampliación y consolidación   
2012 

Fomentar el aumento de la 
producción y coleta fruto de 
la palma juçara (açaí Mata 
Atlántica) para 
procesamiento en los 
Sistemas Agroflorestales 

André Luiz R. 
Gonçalves                     

    CV: http://lattes.cnpq.br/4401047254803295 



Comportamento 
sintomatológico temporal 
do míldio da cebola em 
função da flutuação 
populacional de 
esporângios de 
Peronospora destructor no 

ar 

 2013-2014 

 

Avaliar o comportamento 
sintomatológico temporal 
do míldio da cebola em 
função da flutuação 
populacional de 
esporângios de 
Peronospora destructor 

Leandro Luiz 
Marcuzzo 

 
 

Robinson 
Jardel Pires 
de Oliveira 

 

    

Avaliação do inicio de epidemia 
de míldio da cebola (Peronospora 
destructor) em duas cultivares no 
Alto Vale do Itajaí/SC - 2012 

Avaliar o início da epidemia 
de míldio da cebola 
(Peronospora destructor) 
em duas cultivares no Alto 
Vale do Itajaí/SC 

Leandro Luiz 
Marcuzzo         

  Katiani Eli   http://lattes.cnpq.br/8564509581986233 

AVALIAÇÃO DA 
ADAPTABILIDADE DA NOZ 
PECÃ NO ALTO VALE DO ITAJAÍ 
2012-2014 
 

Avaliar a adaptabilidade 
das variedades de noz 
pecã, (Imperial, Comum, 
Bartom e Melhorada). 

 

Claudio Keske                      Katiani Eli, Joabe 
Weber Pitz, 
Jaqueline Sardo 

 http://lattes.cnpq.br/6959537327963460 

ANÁLISE CLIMATOLÓGICA 
MENSAL PARA A CIDADE DE 
RIO DO SUL/SC 2012-2014 

 

Realizar  análises 
climatológicas mensais 
para o município de Rio do 
Sul,  se utilizando dos 
dados da estação 
meteorológica do IFC 
campus Rio do Sul Sede 

Leonardo de 
Oliveira Neves     

  Joabe Weber Pitz, 
Isaac Weber Pitz 

 
 
 
 
 
 

 http://lattes.cnpq.br/6471528381313886 

Avaliação de formulações 
comerciais dos fungos 
entomopatogênicos Metarhizium 
anisopliae, Beauveria bassiana e 
Lecanicillium longisporum no 
controle do tripes da cebola 
Thrips tabaci (Linderman, 1888) 
(Thysanoptera: Thripidae). 2013 

O objetivo geral desse 
trabalho será de avaliar a 
eficiência de controle de T. 
tabaci utilizando diferentes 
concentrações dos 
formulados comerciais 
contendo os fungos 
Metarhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana e 
Lecanicillium longisporum 
em condições de campo.  
Para atingir esse objetivo 
será avaliado o número de 
aplicações necessárias 
para reduzir a população 
de T. tabaci, bem como a 
melhor época de 

aplicação. 
 
 

Fernando Joly 
Campos    

  Katiani Eli, 
Leandro Dalprá 

  http://lattes.cnpq.br/4408799112891038 

Biodiversidade de moscas-das- Realização de Fernando Joly   Leandro Dalprá   http://lattes.cnpq.br/4408799112891038 



frutas (Diptera, Tephritidae) no 
campus do Instituto Federal 
Catarinense, Rio do Sul, Santa 
Catarina 2013-2014 

levantamento da 
biodiversidade e de 
espécies de moscas-das-
frutas da família 
Tephritidae, determinando 
a dinâmica populacional e 
a identificação de espécies 
no campus do Instituto 
Federal Catarinense, Rio 
do Sul, Santa Catarina 

Campos     
 

Controle das moscas das raízes 
do fumo Bradysia sp. (Diptera: 
Sciaridae) utilizando o inseticida 
botânico azadiractina e o ácaro 
predador Stratiolaelaps scimitus 
(Acari: Laelapidae). 2013 

 

O objetivo deste trabalho 
será avaliar a eficiência do 
inseticida botânico 
azadiractina e da utilização 
do ácaro predador 
Stratiolaelaps scimitus no 
controle de larvas da 
moscas-das-raízes do 
fumo Bradysia sp. em 
condições de campo 

Fernando Joly 
Campos    

 
 
 
 

 

 Katiani Eli, 
Leandro Dalprá 

  http://lattes.cnpq.br/4408799112891038 

Viabilidade de sobrevivência de 
escleródios de Sclerotium rolfsii 
no solo 
2011-2013 
 

Avaliar o tempo de 
sobrevivência de 

Sclerotium rolfsii no solo. 

 

Leandro Luiz 
Marcuzzo      

  Aline Schuller  
 
 
 

 http://lattes.cnpq.br/8564509581986233 



Prove – Brasil, Sistema para 
Catalogação de Pesquisas e 
Desenvolvimento de Projetos de 
Administração Pública. 2011-2015 

 

1)criar um mapa de pesquisa de projetos existentes e 
publicações relacionadas ao processo orientadas 
administrações públicas no Brasil. 
2)Identificar as dimensões de classificação, que serão 
utilizados para análise dos projetos e publicações. As 
dimensões de classificação do "Prozessorientierte 
Verwaltung" (PROVE) projeto pode ser usado como 
uma base e adaptado mais tarde. 
3) O próximo passo será pesquisar nos anais da 
conferência relevantes usando o definido no PROVE 
(critérios que serão discutidas separadamente) com 
única diferença que os resultados da pesquisa devem 
ser destinados para o Brasil. 
4) Usando os resultados da etapa anterior, gerar 
palavras-chave, bem como usar as palavras-chave 
identificadas no PROVE. 
5) Um dos passos mais importantes do projeto está 
cumprindo a pesquisa em projeto relevante e bancos 
de dados da literatura usando as palavras-chave 
geradas. 
6) Os resultados da pesquisa na etapa 5) (que são as 
publicações e projetos relacionados com o processo 
orientado administrações públicas no Brasil) devem ser 
relatados para o mapa de pesquisa de acordo com as 
dimensões de classificação identificados na etapa 2). 
7) Finalmente, os resultados serão analisados e 
comparados com os resultados do projecto provar em 
Alemanha.- estudar quais são as principais barreiras e 
as melhores práticas a cooperações entre 
organizações públicas e privadas com uso de TICS 
(organizações virtuais) e buscar identificar as melhores 
formas de superá-las.  

 

Fábio Alexandrini        http://lattes.cnpq.br/0827893111042699 

Mapeamento de Transportes 
Coletivos – MapTrans 2011-2015 

Oferecer ao usuário um serviço de 
mapeamento das linhas de transporte 
publica, com seus respectivos horários. 

Dessa maneira o usuário seleciona em 
um mapa aonde ele quer chegar e 
através do mapa o sistema traça as 

linhas de ônibus disponíveis, informar 
qual ônibus/trem o usuário deve pegar e 
informa em que ponto/estação ele deve 

desembarcar do ônibus para chegar em 
seu destino. Caso haja necessidade de 
pegar mais de uma condução o sistema 

informará isso ao usuário e mostrará a 
ele onde deve desembarca do 
“ônibus/trem A”, e onde ele deve esperar 

o “ônibus/trem B, C, etc.”. 

 

Fábio Alexandrini        http://lattes.cnpq.br/0827893111042699 

TransReg-II - Organizações 
Virtuais: fatores de gestão, 
economia e tecnologia na região 
do Alto Vale do Itajaí. 2011-2015 

 

Os estudos relacionados às 
organizações virtuais apontam que com 
as TICs fornecem atualmente uma ampla 

gama de possibilidades de parcerias e 
formas de cooperação verticais ou 
horizontais. Contudo há ainda alguns 

desafios neste campo. Um dos principais 
desafios é que nem as tecnologias nem a 
cultura de cooperação estão 

completamente difundidas na prática 
gerencial. Pois se as organizações tanto 
privadas quanto públicas não vislumbram 

estas parcerias elas não se tornam 
viáveis. Por isto, esta pesquisa tem por 
objetivo específicos 

- estudar quais são as principais 
barreiras e as melhores práticas a 
cooperações entre organizações públicas 

e privadas com uso de TICS 
(organizações virtuais) e buscar 
identificar as melhores formas de superá-

las.  
- identificar quais são os fatores 
gerenciais, econômicos, culturais que 

limitam a cooperação entre organizações 
do Alto Vale do Itajaí, bem como 
identificar as melhores práticas 

 

Fábio Alexandrini       http://lattes.cnpq.br/0827893111042699 

  



 

5. Projeto executados no ano de 2014 

Qualidade de vida no trabalho, 
saúde e bem estar humano e 
social 
2014 

Melhorar a 
qualidade de 
vida e bem estar 
dos envolvidos, 
para com isto 
melhorar a 
qualidade do 
trabalho 
realizado, as 
relações 
interpessoais no 
dia a dia e a 
eficiência no 
atendimento ao 

público. 
 
 

Marcos Aurélio 
Pedroso Leandro 

Cíntia Mara 
Gilz Geiser; 
Emília Cristina 
Schlemper; 
Kátia 
Margareth 
Anami 
Segundo; 
Maria Helena 
Gebel; Nádia 
Machado 

   

 

Capacitação em piscicultura para 
técnicos atuantes em ATER no 
alto vale do Itajaí 2014 

 capacitar os 
técnicos que atuam 
em projetos de 
ATER, vinculados a 
área de aquicultura 
(piscicultura) na 
região do alto 
vale do Itajaí; b) 
integrar o NUPA-
AVI, sediado no 
IFCatarinense/RSL, 
nas políticas de 
desenvolvimento 
regional, associados 
a aquicultura; c) 
oferecer oportunidade 
de capacitação aos 
técnicos de ATER em 
atividade na região do 
alto vale do Itajaí 

César Ademar 
Hermes 

  Cristian Feuzer  http://lattes.cnpq.br/6226840059250418 

Formação continuada de 
professores de   ciências 
naturais e exatas  
 

  Angelisa 
Benetti 
Clebsch 
Irineu Marchi 
Solange 
Aparecida de 
Oliveira 
Hoeller 
 

    



        

Desenvolvimento de sensor de 

triangulação laser para medição 

de geometrias sem contato 

Desenvolver um sensor 

de triangulação laser para 

realizar medição de 

geometria sem contato. 

Montar uma bancada de 

testes com uma câmera 

webcam e um laser do 

tipo folha de luz. 

Desenvolver um software 

para interpretação das 

imagens 

Desenvolver um software 

de calibração para o STL 

Desenvolver o software 

de medição de 

geometrias 

 
 

Eduardo Bidese Puhl Renon 
Steinbach 
Carvalho 

   http://lattes.cnpq.br/3815701807265917 

Desenvolvimento de chocadeira 

automática de baixo custo voltada 

ao pequeno produtor 

Construir uma chocadeira 

automática, implementar 

hardwares para o 

monitoramento de 

temperatura e umidade, 

bem como controlar a 

viragem dos ovos. 

 
 

Renon Steinbach 

Carvalho 

Eduardo 
Bidese Puhl 

 Hélton José 
Oliveira 
Fernandes,Rodrig
o Becker Probst 

  http://lattes.cnpq.br/0292860504905879 
Foi construído uma versão de chocadeira 
automatizada (com controle de temperatura, 
umidade e giro dos ovos), a qual foi testada em 
laboratório e posteriormente aplicada em uma 
propriedade no município de Aurora. Os resultados 
foram apresentados na FETEC 2015. 

Comportamento Tático no Futebol 
e Futsal: Contributo para 
avaliação do desempenho de 
jogadores em situações de jogo 
reduzido 

 Ezequiel      http://lattes.cnpq.br/9926943642918970 
 

As alianças estratégicas 
intersetoriais no esporte brasileiro. 
Estudo de Caso: Alianças de 
Instituições Esportivas com as 
empresas parceiras. 

 Ezequiel      http://lattes.cnpq.br/9926943642918970 

Cursos de Férias 2013-2014 Proporcionar o estudo 
e entendimento de 
conteúdos não 
curriculares de 
Matemática e Física 
básica, para todos os 
cidadãos que quiserem 
aprender, incluindo 
nossos alunos com 
dificuldades, e ao 
mesmo tempo 
proporcionar 
experiência docente 
para os alunos das 
licenciaturas 

Adriana Marin ANGELISA 
BENETTI 
CLEBSCH,  
JONATAS 
STEINBACH, 
OTÁVIO 

BOCHECO. * 
 

 LARISSA 

ESSER 

 http://lattes.cnpq.br/8964042905093737 

http://lattes.cnpq.br/0292860504905879


Grupo de estudo em astronomia e 
ufologia 

 Ricardo Veiga     http://lattes.cnpq.br/3777535023491857 

Treinamento de manipuladores de 
alimentos 

 Sarita      

Qualidade de Vida no Trabalho, 
Saúde e Bem Estar Humano e 
Social 

Melhorar a qualidade 
de vida e bem estar 
dos envolvidos, para 
com isto melhorar a 
qualidade do trabalho 
realizado, as relações 
interpessoais no dia a 
dia e a eficiência no 
atendimento ao 
público. 

 

Marcos Aurélio P. Leandr

o 

    http://lattes.cnpq.br/3726259451792503 

        

Avaliação da geminação de 
sementes de arroz irrigado 
comercializadas no Alto Vale do 
Itajaí 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa e Projetos de Extensão contemplados com Fomento Câmpus e Desenvolvimento em 2014 

Edital Titulo do projeto 
 

Objetivo 
 

Coordenador 
[a} do 
Projeto de 
Extensão 

Servidores 
colaboradores 
 

Estudantes 
do Ensino 
Médio 
 

Estudante de 
Graduação 
 

Descrição da 
população/comunidade 
e assistida em 
situação de risco, 

Resultados obtidos e trabalhos inserir 
link de acesso ao trabalho não tenha 
sido publicado, digitar os principais 
resultados obtidos 



 quando houver 
 

 

23 De Escola 
Agrotécnica a 
Instituto Federal 
Catarinense: 
duas décadas de 
trajetória 
histórica do 
Câmpus Rio do 
Sul (1995-2015). 

Objetivo Geral: 

Recuperar e analisar a memória da antiga Escola 
Agrotécnica, representada atualmente pelo Câmpus 
Rio do Sul, pertencente ao Instituto Federal 

Catarinense, em duas décadas de trajetória histórica 
(1995-2015). 
         Objetivos específicos: 

 Analisar e categorizar as fontes coletadas: 
documentos, fotos/imagens, entrevistas e 
questionários.  

 Produzir um catálogo digital e impresso, a 
partir dos dados coletados. 

 Subsidiar outros pesquisadores e, 
sobretudo, deixar registrada a memória histórica do 
Câmpus Rio do Sul para a comunidade catarinense. 

Divulgar a trajetória histórica do Câmpus para a 

comunidade catarinense. 

Solange 
Aparecida 
de Oliveira 
Hoeller. 

  Mariana Cláudia 
Perciak 

 http://lattes.cnpq.br/4307985504045376 

Produção de relatório digital e impresso, a 

partir dos dados coletados. 

Divulgação dos resultados à comunidade 

catarinense. 

Preparação de material para a apresentação 

na FETEC (trabalho que ganhou destaque 

na FETEC) 

Preparação de material para apresentação no 

FICE – campus Camboriu. 

Elaboração de 2 artigos a serem publicados 

na Revista do Museu de Rio do Sul – Nossa 

história em Revista. 

 

23 Prestação de 
diagnóstico de 
doenças de 
plantas 
encaminhadas 
pelas secretárias 
municipais de 
agricultura, 
casas 
agropecuárias e 
produtores 
rurais. 

Geral: 
Realizar diagnóstico de 
doenças de plantas 
encaminhadas pela 
EPAGRI, prefeituras, 
casas agropecuárias e 
produtores rurais da região 
do Alto Vale do Itajaí 
Específicos: 
Analisar a amostra 
recebida; 
Realizar a diagnose; 
Comparar com a literatura; 
Emitir resultado da análise. 

Leandro Luiz 
Marcuzzo 

  Jaqueline Cargnin 
Marques  e 
Jaqueline 
Carvalho 

  http://lattes.cnpq.br/8564509581986233 
A  diagnose permite identificar a doença 
e efetuar o manejo correto a campo, 
desta forma, os resultados obtidos 
servem como ferramentas de suporte 
para que se proponha a melhor forma 
de controle da referida doença,em que 
na maioria das vezes não é feita, já que 
existem controle específicos para cada 
agente causal das doenças de plantas, 
sendo de fundamental importância o 
seu conhecimento  

23 Adequação de 
distribuidores de 
corretivos e 
fertilizantes 

Objetivo geral: 

Verificar qual a 
regulagem ideal para 
diferentes tipos de 
distribuidores de corretivos 
e fertilizantes em 
diferentes produtos 
aplicados. 
Objetivos específicos: 

Avaliar a 
uniformidade de aplicação 
em diferentes produtos e 
equipamentos. 
 

Fabrício 
Campos 
Masiero 

João Pedro 
Fossa Bernardy, 
Jorge Brignoli, 
Luiz Antônio 
Tramontini, 
Ricardo 
Kozoroski Veiga 

 Leonardo 
Dusterhoft 

  http://lattes.cnpq.br/2164128105986744 
 

http://lattes.cnpq.br/4307985504045376
http://lattes.cnpq.br/8564509581986233
http://lattes.cnpq.br/2164128105986744


 

23 Estudo de 
tecnologias de 
baixo custo para 
automação do 
cultivo protegido 

Objetivo Geral: 
Implementar hardwares 
para o monitoramento de 
temperatura, umidade e 
luminosidade, aprimorar o 
protótipo de software 
supervisório para o 
controle e por fim aplicar a 
tecnologia em uma estufa 
da EPAGRI - Ituporanga. 
 

Renon 
 Steinbach 
Carvalho 

Tiago Boechel, 
Eduardo Bidese 
Puhl, João 
Hemkemaier 

Ane 
Fernanda 
Hoffmann, 
Gabriel 
Fiamoncini 

   http://lattes.cnpq.br/0292860504905879 
O projeto possibilitou o estudo e 
aplicação de sistemas microcontrolados 
para o controle das variáveis ambientes 
de um cultivo protegido. 
Adicionalmente, foram estudos técnicas 
de emprego da enxertia do pepino 
japonês em abóbora. Os resultados do 
projeto foram apresentados na FETEC 
2015. 

23 Dinâmica de 
comercialização 
de produtos 
agroecológicos 
através de feiras 
em Rio do Sul, 
SC. 

        O presente trabalho tem 
como objetivo geral conhecer e 
discutir a dinâmica de 
funcionamento das feiras 
agroecológicas realizadas nos 
bairros Santana e Centro, em Rio 
do Sul, SC. 
       Como forma de alcançar este 
objetivo, se estabeleceu os 
seguintes objetivos específicos: 
Identificar o perfil (aspectos sociais 
e econômicos) e número de famílias 
de agricultores que comercializam 
produtos nas feiras; 
Identificar os produtos 
comercializados ao longo do ano, 
respectivas quantias e valores 
monetários; 
Identificar a percepção dos 
consumidores sobre as feiras; 
Discutir e propor ações que possam 
melhorar a dinâmica de produção e 
comercialização de produtos nas 

feiras agroecológicas estudadas. 
 

André Kuhn 
Raupp 

  Andressa Bossei   http://lattes.cnpq.br/5305112040669127 

23 Previsão do 
tempo para o 
Município de Rio 
do Sul 

Realizar a previsão do 
tempo para o município de 
Rio do Sul, para o período 
de 4 dias, através de 
análise sinótica e cartas de 
superfície, disponibilizados 
pelo centro de pesquisa de 
previsão numérica 
(CPTEC). 
 
 

Leonardo de 
Oliveira 
Neves 

  Isaac Weber Pitz   http://lattes.cnpq.br/6471528381313886 
Concluir – se que o método utilizado 
para elaboração da previsão apresentou 
um bom  desempenho, obervando 
níveis de níveis de acerto superiores a 
80%. 

23 Projeto de 
Extensão em 
Segurança na 

Geral: 
O projeto busca elencar as 
principais causas de 

Ricardo K. 
Veiga 

Fabrício C. 
Masiero, Jorge 
Brignoli, Juclei 

 Wilian Odorizzi 
 

 

 http://lattes.cnpq.br/3777535023491857 
Anais da XV FETEC - 2014. 
Com base nos resultados pode-se 

http://lattes.cnpq.br/0292860504905879
http://lattes.cnpq.br/6471528381313886
http://lattes.cnpq.br/3777535023491857


operação de 
microtratores 
com enfoque na 
agricultura 
familiar 

acidentes e pontos críticos 
do projeto de 
motocultivadores 
empregados na agricultura 
familiar catarinense. 
Específicos: 
Promover a discussão 
buscando a 
conscientização acerca 
dos riscos na operação de 
motocultivadores; 
Gerar material didático 
para orientação de alunos 
do IFC quanto ao tema. 

Venturi concluir que ações de prevenção na 
região estudada deverão enfatizar  a 
questão do trabalho infantil, da 
conscientização  quanto ao uso de 
equipamentos de proteção individual. 
Cursos de operadores de máquinas 
agrícolas oferecidos na Região do Alto 
Vale do Itajaí são de externa 
importância para instruir, alerta e 
diminuir o número de acidentes com 
máquinas agrícolas . 

23 Informática para 
Pessoas da 
Melhor Idade - 
curso de 
extensão FORTI 
- fortalecimento 
da qualificação 
em tecnologia da 
informação 
(informática). 

- Capacitar jovens e 
adultos oriundos dos 
diversos setores da 
economia regional para a 
entrada no mercado de 
trabalho em Tecnologia da 
Informação. - Interagir com 
as empresas regionais, 
oferecendo cursos que 
atendam suas 
necessidades quanto à 
qualificação 
de sua mão de obra. 
- Possibilitar o acesso de 
egressos do ensino médio, 
através de cursos de curta 
duração à tecnologias da 
informação e 
comunicação. 
- Inserir no mercado de 
trabalho de tecnologia da 
informação mão de obra 
de baixo grau de 
qualificação e que 
não tem acesso à cursos 
profissionalizantes devido 
ao seu alto custo ou baixa 
oferta. 

Fabio 
Alexandrini 

André Stein, 
Marcos Aurélio 
Pedroso 
Leandro 
 

 Aline Cristina 
Mello Til, Diogo 
José Deluca, 
João Augusto 
Scheneider 

 http://lattes.cnpq.br/0827893111042699 

23 Projeto: 
Informática 
Básica Obra 
Kolping - curso 

- Capacitar jovens e adultos 
oriundos dos diversos setores da 
economia regional para a entrada 
no mercado de 
trabalho em Tecnologia da 

Marcos 
Aurélio 
Pedroso 
Leandro 

André Stein, 
Fabio 
Alexandrini 

 Dã Lucio Prada  http://lattes.cnpq.br/3726259451792503 



de extensão 
FORTI - 
fortalecimento da 
qualificação em 
tecnologia da 
informação 
(informática). 

Informação. - Interagir com as 
empresas regionais, oferecendo 
cursos que atendam suas 
necessidades quanto à qualificação 
de sua mão de obra. 
- Possibilitar o acesso de egressos 
do ensino médio, através de cursos 
de curta duração à tecnologias da 
informação e comunicação. 
- Inserir no mercado de trabalho de 
tecnologia da informação mão de 
obra de baixo grau de qualificação e 
que 
não tem acesso à cursos 
profissionalizantes devido ao seu 
alto custo ou baixa oferta.. 

23 Efeito de 
diferentes 
densidades de 
semeadura na 
cultura do milho 
diferentes 
densidades de 
semeadura na 
cultura do milho 

Objetivo geral: 
Verificar qual a densidade 
ideal de semeadura no 
espaçamento de 0,9 m 
para a cultura do milho na 
região do Alto Vale do 
Itajaí.  
 
 
 

Fabrício 
Campos 
Masiero 

Jorge Brignoli, 
Luiz Antônio 
Tramontini, 
Ricardo 
Kozoroski Veiga 

 Dionata Hotz   http://lattes.cnpq.br/2164128105986744 

23 Equoterapia Identificar as necessidades para e apontar 
soluções para: 
- Ampliar o número de praticantes da APAE 
– Rio do Sul, assistidas no Campus Rio do 
Sul.  
- Cumprir com o envolvimento do IFC – 
Campus Rio do Sul com a sociedade. 
- Adequado tratamento técnico quanto ao 
manejo, alimentação, saúde e bem estar 
dos cavalos terapeutas; 
 
Fortalecer a interdisciplinaridade e a 
formação pessoal e técnica dos estudantes 
do ensino médio/técnico em 
agropecuária/agroecologia; 
Conservar e melhorar a infraestrutura física 
para pratica das sessões e treinamento dos 
animais. 

 

Vera Paniz Fatima 
Rosângela de 
Souza, Marco 
Vinicius Granez, 
Rita de 
Albernaz, 
Rosângela D. G. 
Scheneider, 
Silvana Cony 
Quinteiro, 
Valentina 
Piragibe 

David José 
da Silva, 
Elias 
Hachis 
Augustin, 
Milena 
Julia 
Chirolli 

  http://lattes.cnpq.br/1322793478137229 

 

144 Monitoramento 
dos parâmetro 
de  qualidade e 
avaliação 
nictimiral da 
água em viveiros 
de criação de 
tilápia do Nilo 
(Orechromis 

 monitorar e avaliar as possíveis 
alterações dos parâmetros físico 
químicos da agua ao longo 
do processo de criação; 
- socializar técnicas de manejo 
racional da criação de tilápias, com 
monitoramento da 
qualidade de água e do 
arraçoamento; 
- auxiliar na profissionalização da 
atividade piscícola, com importância 
econômica dentro do 

Cesar 
Ademar 
Hermes 

  Josué Scmoeller 
 

 

 http://lattes.cnpq.br/6226840059250418 
 
 

http://lattes.cnpq.br/6226840059250418


niloticus)no alto 
vale do Itajai 
( oreochromis 
niloticus) no alto 
Vale do Itajai   
 

sistema de produção da 
propriedade; 
- capacitar piscicultor que seja 
referencia aos demias da sua 
microregião, no monitoramento 
e interpretação dos parametros de 
qualidade de água; 
- oportunizar ações de extensão á 
acadêmico (a) do curso de 
egenharia agronomica, do IFC/Rio 
do Sul. 

144 Equoterapia 
 

Estruturar a Equoterapia 
do campus IFC com os 
recursos necessários para 
a eficiência da 
terapia. 
Ampliar o número de 
praticantes da APAE – Rio 
do Sul, assistidas no 
Campus Rio do Sul. 
Cumprir com o 
envolvimento do IFC – 
Campus Rio do Sul com a 
sociedade. 

Vera Paniz Fatima 
Rosangela de 
Souza,Marco 
Vinicius Granez, 
Rita de 
Albernaz, 
Rosangela D. G. 
Scheneider , 
Silvana Cony 
Quinteiro, 
Valentina 
Piragibe 

Milena 
Julia 
Chirolli 

  http://lattes.cnpq.br/1322793478137229 
Resultados e discussão 

Foram observados resultados referentes 

ao comportamento dos praticantes, onde fica 

evidente o prazer que a prática proporciona, 

tornando-os sujeitos ativos no processo de 

habilitação e reabilitação, bem como o 

desenvolvimento da afetividade, autoconfiança e o 

vínculo com os terapeutas. Além disso, houve 

aumentos significativos da atenção durante as 

atividades desenvolvidas, melhora da postura e o 

estímulo de padrões motores adequados. O principal 

fator que altera os resultados obtidos é o 

cancelamento devido à chuva e condições do local 

de trabalho, o que ressalta a importância do picadeiro 

coberto e fechado para a execução das atividades, 

independente de condições climáticas. Para fins 

científicos propõe-se a utilização de Testes para 

Avaliação e Classificação reconhecidos para 

ponderar o desenvolvimento neuropsicomotor dos 

praticantes, obtendo dados confiáveis que permitirão 

comprovar os benefícios da prática da Equoterapia. 

 

144 Manejo e 
Treinamento de 
Cavalos 
Terapeutas 
 

O projeto visa prestar 
atendimento clínico aos 
cavalos da Equoterapia, 
sediado no IFC- 
Campus Rio do Sul, bem 
como fornecer orientações 
de manejo e treinamento 
dos animais. 
Fortalecer a 
interdisciplinaridade e a 
formação pessoal e 
técnica dos estudantes do 

Silvana 
Cony 
Quinteiro 

Marco Vinicius 
Granez, Rita de 
Albernaz, Vera 
Paniz e 
Fernando Pajara 

Lucas 
Rodrigues 

  http://lattes.cnpq.br/8933884455556160 

Resultados e discussãoPodemos observar 

resultados satisfatórios decorrentes da imersão de 

bolsistas no âmbito equoterápico. Devemos destacar 

a criação de vínculos entre alunos e profissionais, 

que servem de estímulo aos bolsistas.  

A rotina de manejo e trabalho tem criado laços de 

amizade entre a espécie humana e os equinos, que 

vão muito além de um instrumento utilizado na 

reabilitação física, atuando também no psicológico e 

emocional humano, proporcionando prazerosos 

http://lattes.cnpq.br/1322793478137229
http://lattes.cnpq.br/8933884455556160


ensino 
médio/técnico em 
agropecuária/agroecologia. 

momentos de relaxamento e paz interior. 

 

144 Inspeção 
Periódica de 
Pulverizadores 
na Região do 
Alto Vale do 
Itajaí  
 

O objetivo do Projeto de 
Inspeção Periódica de 
Pulverizadores é avaliar o 
estado de 
pulverizadores agrícolas e 
implantar um projeto piloto 
de inspeção periódica na 
Região do 
Alto Vale do Itajaí. 

Fabrício 
Campos 
Masiero 

Ricardo 
Kozoroski Veiga 

 Lucas Renan 
Effting 

  http://lattes.cnpq.br/2164128105986744 

144 Melhoramento 
De Pastagens 
 

- Estruturar a produção de 
forragens do campus IFC - 
Rio do Sul De modo a 
atender a 
demanda de animais 
terapeutas participantes do 
projeto de Equoterapia; 
- Ampliar a aplicação de 
tecnologias no 
melhoramento de 
pastagens, capacitando 
melhor os 
alunos e por 
consequência, difundindo 
conhecimento para os 
produtores rurais da 
região; 
- Cumprir a função 
institucional do IFC – 
Campus Rio do Sul para 
com a sociedade. 

Fernando 
Pajara 

Antonio Luiz 
Tramontin, 
Maicon 
Fontanive,Marco 
Vinicius Granez, 
Rita de 
Albernaz, 
Silvana Cony 
Quinteiro e Vera 
Paniz 

Hana 
Carolina 
Pisa 

  http://lattes.cnpq.br/6422757135094847l 
Conclusões 
Os dois principais resultados obtidos (aumento da 
oferta forrageira aos animais terapeutas do projeto de 
Equoterapia e difusão de conhecimento e tecnologia 
aos alunos do curso técnico em Agropecuária) foram 
satisfatórios em relação à previsão inicial do projeto.  
A oferta forrageira aumentou em qualidade e 
quantidade, proporcionando aos animais uma 
alimentação mais equilibrada, sendo quase 
impossível mensurar a quantidade e a qualidade, já 
que o objetivo do projeto não era avaliar a produção, 
e sim produzir o alimento. Ainda, os alunos que 
participaram das práticas de implantação e 
acompanharam o desenvolvimento das pastagens 
aprenderam novas técnicas, como a correção da 
acidez e fertilidade, manejo de pastagens, 
sobressemeadura, implantação de cercas, manejo da 
adubação nitrogenada, entre outras várias técnicas, 
que através da difusão do conhecimento realizada 
pelos alunos chegará às propriedades rurais do 
estado de Santa Catarina 

144 Projeto de Apoio 
a Organização e 
Participação de 
docentes e 
alunos em Feiras 
de Matemática, 
Ciência e 
Tecnologia.  
 

Apoiar a organização e 
participação de docentes e 
alunos em Feiras de 
Matemática, Ciência 
e Tecnologia do IF 
Catarinense – Rio do Sul e 
das Instituições co-
promotoras (FURB, 
Secretaria de Estado de 
Educação, Gerências 
Regionais de Educação do 
Estado de SC, 

Ruy 
Piehowiak 

Fatima Peres 
Zago de 
Oliveira, Marizoli 
Regueira 
Schneide, 
Morgana 
Scheller, Paula 
Andrea 
Grawieski 
Civiero, Solange  
Aparecida de 
Oliveira Hoeller, 

 Cristiano Duarte  http://lattes.cnpq.br/3282376982605230 
O Projeto de apoio à organização e participação de 
docentes e alunos em feiras de matemática, ciência e 
tecnologia do Instituto Federal Catarinense – Câmpus 
Rio do Sul contribui em muito na aproximação não 
somente dos alunos, mas da sociedade em geral 
despertando cada vez mais o interesse em aprender. 
Percebe-se a contribuição do projeto para além das 
atividades previstas e para além dos eventos 
previstos para apoio. 
Realmente, buscar a vivência da escola através da 
socialização dessas vivências em eventos, é cumprir 
com o papel social de uma entidade pública 

http://lattes.cnpq.br/6422757135094847l
http://lattes.cnpq.br/3282376982605230


Secretarias Municipais de 
Educação). 

Solange 
Aparecida Zott 

144 Prove – Brasil, 
Sistema para 
Catalogação de 
Pesquisas e  
Desenvolvimento 
de Projetos de 
Administração 
Pública 
 

Criar uma base de dados 
para pesquisa dos projetos 
e publicações referentes a 
administração 
pública, a fim de prover a 
pesquisa destes materiais 
e correlacioná-los com o 
Projeto PROVE da 
Alemanha, buscando 
desenvolver novos 
padrões de catalogação de 
dados, e publicações 
públicas. 

Fábio 
Alexandrini 

  Ana Claudia 
Vignola 

 http://lattes.cnpq.br/0827893111042699 
A tecnologia está definitivamente interligada 

a vida de todas as classes sociais, e a sua total inserção em 

entidades públicas e privadas está sendo uma conseqüência. 

A busca pelo governo eletrônico já está sendo estudada 

como uma nova realidade. 

O desenvolvimento do site PROVE para a 

Alemanha vem ao encontro desta tendência, informando à 

sociedade da necessidade de adaptação a este fato. A 

Alemanha está acompanhando esta tecnologia e já 

incorporou essa nova forma de governo para a sua 

população.  

O Brasil conta ainda com poucos recursos e 

estudos neste campo, fato este que dificulta o 

desenvolvimento econômico e social do país. A idéia da 

busca deste site para os brasileiros instiga na população a 

busca pela democratização do uso e acesso as tecnologias 

globais. 

Governos e grupos de pesquisa devem se 

unir na busca pelo aprimoramento dessas tecnologias para 

trazer maior conforto e comodidade aos seus usuários. 

Propõem-se conduzir futuros estudos, pois, para este 

trabalho, será necessária a continuidade da pesquisa atual 

para poder-se continuar o trabalho de tradução e adequação 

do site para o idioma português. 

 

 

144 Levantamento 
de dados para 
máquinas de 
seleção de 
Citros  
 

-Realizar levantamento de 
dados para aprimorar a 
construção da máquina de 
seleção, cujo 
projeto já encontra-se em 
andamento; 
-Conhecer a realidade 
agrícola regional em 
termos de fruticultura 
especialmente citros; 
-Realizar levantamento 
sócio-econômico das 
propriedades do Alto Vale; 

Ricardo 
Kozoroski 
Veiga 

Fabrício 
Campos 
Masiero e Jorge 
Luiz Brignoli 

 Jhefferson 
Scheidt 

 http://lattes.cnpq.br/3777535023491857 
 

444 AGROTI-FASE I 
Desenvolvimento 
de Tecnologias 
para inclusão 
Digital de 
Produtores 
agrícolas para a 
Região de Rio 
do Sul. 

Identificar a melhor forma 
de inclusão digital de 
pequenos produtores 
agrícolas visando à 
divulgação e 
comercialização de seus 
produtos e da propriedade 
agrícola e desenvolver a 
solução identificada. 

Fabio 
Alexandri 

Juliano T. 
Brignoli, Tiago 
Boechel, Oscar 
Emilio 
L.  Harthmann, 

 Taylan Branco 
Meurer, MARCO 
ANTONIO 
MARCONATTO, 
GUILHERME 
FELIPE 
WETZSTEIN 

 http://lattes.cnpq.br/0827893111042699 

http://lattes.cnpq.br/0827893111042699
http://lattes.cnpq.br/3777535023491857


444 Efeito da adoção 
do sistema de 
agricultura de 
previsão na 
cultura do milho 

Avaliar a produtividade da 
cultura do milho (Zea 
mays)em plantios com o 
emprego de técnicas de 
agricultura de precisão e 
cultivo convencional em 
uma área produtiva do 
Instituto Federal 
Catarinense – Câmpus Rio 
do sul. 

Fabrício 
Campos 
Masiero 

Ricardo K. 
Veiga 

 GUILHERME 
ANDRZEJEWSKI, 
MARLON 
GOEDE 

  http://lattes.cnpq.br/2164128105986744 

 

 Programa e Projetos de Extensão sem Fomento Câmpus e Desenvolvimento em 2014 

 Titulo do projeto 
 

Objetivo 
 

Coordenador 
[a} do 
Projeto de 
Extensão 
 

Servidores 
colaboradores 
 

Estudantes 
do Ensino 
Médio 
 

Estudante de 
Graduação 
 

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

Resultados obtidos e trabalhos inserir link de 
acesso ao trabalho não tenha sido publicado, 
digitar os principais resultados obtidos 
 

1. Formação continuada para 
APP`s. E conselhos escolares 
da rede municipal de ensino 
Rio do Sul 

O curso tem como 
objetivo principal 
oportunizar para a 
comunidade escolares 
conhecimentos acerca 
da organização das 
APP`s Conselhos 
Escolares como 
instância de participar 
e contribuição para a 
qualifidade social da 
educação 
pública. 

Maria Lenir 
Stupp 

   APP´s e conselho 
escolares da rede 
mubicipal 

 
http://www.riodosul.sc.gov.br/index.php/prefeitura/ultimas-
noticias/item/318-formacao-continuada-foca-no-
fortalecimento-das-apps-e-conselhos-escolares 

2. CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
PARA PROFESSORES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO DO 
SUL 

 

Integrar os educadores 
do IFCatarinense com 
os educadores em 
exercício da rede 
pública municipal de 
Rio do Sul através do 
Curso de Formação 
Continuada visando ao 
desenvolvimento 
profissional e a 
melhoria dos 
processos de ensino e 
aprendizagem nas 
escolas da rede. 

 

 

Coordenação 
Geral de Ensino 

Emanuele 
Bianchini 

Coordenação de 
Extensão: 

Gilberto 
Marcuzzo 

Jubini, Isabel 
Muller    

 

Equipe de 
laboração 
Adriana Botelho 
Barcellos,Adriana 
Marin,Alceu 
Kaspary, 
Angelisa Benetti 
Clebsch,Emanuele 
Siebert,Emerson 
Bianchini Estivalete 

Fátima Peres Zago 
de Oliveira,Gilberto 
Mazoco 
Jubin,Irineu 
Marchi,Isabel 
Cristina 
Muller,Otávi 
Bocheco 
Patrícia Blini 
stivalete 
Paula Andrea 

  Professores da Rede 
Municipal de Educação 

 http://lattes.cnpq.br/1667257631243863 



Grawieski Civiero 

Ricardo Kozoroski 
Veiga,Ricardo 
Scopel 
Velho,Rubens 
Prawucki 

 

4. InterUni 2014 - 
Internationalisierung der 
Universitäten und 
Instituten Deutschland-
Brasilien - Symposium. 
Internacionalização dos 
Institutos e Universidades do 
Brasil 
e Alemanha – Simpósio 
InterUni 2014. 

Em continuidade ao 
Ano Alemanha + Brasil 
2013-2014- Quando 
idéias se encontram 
Das Jahr Deutschland 
+ Brasilien 2013-2014 
Wo Ideen sich 
verbinden , apresentar 
e discutir pesquisas 
nas várias instituições 
de 
ensino, pesquisa e 
extensão de Santa 
Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul e na 
Alemanha, com o 
intuito 
de promover um amplo 
debate sobre as 
possibilidades de 
cooperação e 
desenvolvimento de 
projetos 
conjuntos no Brasil e 
na Alemanha. 

Fábio 
Alexandrini 

Mauro 
Bitencourt dos 
Santos, 
Cláudio Keske 

  Alunos da graduação 
do Ifc- Rio do 
Sul,Unidavi 

 http://lattes.cnpq.br/0827893111042699 

 Capacitação em 

piscicultura para 

técnicos atuantes em 

ATER no alto vale do 

Itajaí 

a) capacitar os 

técnicos que atuam 

em projetos de 

ATER, vinculados a 

área de aquicultura 

(piscicultura) na 

região do alto vale 

do Itajaí; b) 

integrar o NUPA-

AVI, sediado no 

IFCatarinense/RSL, nas 

políticas de 

desenvolvimento 

regional, associados a 

aquicultura; c) oferecer 

oportunidade de 

capacitação aos técnicos 

de ATER em atividade 

na região do alto vale do 

Itajaí 

César 

Ademar 

Hermes 

  Cristian 

Feuzer 

  

 CURSOS DE 

FÉRIAS 

2014-2015 

 

Proporcionar o estudo 
e entendimento de 
conteúdos não 
curriculares de 
Matemática e Física 
básica, para todos os 
cidadãos que 
quiserem aprender, 

ADRIANA 

MARIN 
ANGELISA 

BENETTI 

CLEBSCH,  

JONATAS 

STEINBACH, 

OTÁVIO 

 LARISSA 

ESSER 

Toda comunidade 
escolar do Alto Vale do 
Itajai. 

 



incluindo nossos 
alunos com 
dificuldades, e ao 
mesmo tempo 
proporcionar 
experiência docente 
para os alunos das 
licenciaturas 

BOCHECO. * 

 

 As alianças 

Estratégica 

sintersetoriaisno 

esporte 

brasileiro. 

EstuddeCaso:Ali

anças de 

Instituições 

Esportivas com 

as empresas 

parceiras 

O objetivo geral da presente 

investigação consiste em analisar de 

que modo são criadas, construídas e 

geridas alianças estratégicas 

intersetoriais de sucesso do Instituto 

Compartilhar e Instituto Guga 

Kuerten com as empresas parceiras. 

Diante desses 

objetivos centrais, estão elencados os 

seguintes objetivos específicos: 

Caracterizar os departamentos 
envolvidos no processo de concepção 
das alianças estratégicas 
intersetoriais nas instituições 
esportivas. 
Analisar as estratégias utilizadas pelas 
Instituições esportivas para formar as 
alianças estratégicas intersetoriais. 
Analisar os pontos fortes e fracos do 
processo de desenvolvimento das 
alianças estratégicas intersetoriais. 
Caracterizar e analisar os indicadores 
existentes nas alianças estratégicas 
intersetoriais entre as empresas e as 
instituições esportivas. 
Detectar as dificuldades dos 
institutos para criar e desenvolver as 
alianças estratégicas intersetoriais. 
Descrever diretrizes/procedimentos 

para o desenvolvimento de uma 

aliança estratégica intersetorial de 

sucesso no esporte 

Ezequiel 

Steckling 

Müller 

     

 ComportamentoTáticono 

Futebol e Futsal: 

Contributo para 

avaliação do 

desempenho de 

jogadores em 

situações de 

jogo reduzido 

Produzir artigos 

científicos a partir 

dos dados 

coletados durante 

o mestrado 

realizado na 

Faculdade de 

Deporto da 

Universidade do 

Porto. 

Ezequiel 

Steckling 

Müller 

     
 
 
 

 Consolidação da 
abordagem territorial 
como estratégia de 
desenvolvimento rural 
sustentável para 
Santa Catarina 
2014 - 2015 ate maio 
de 2016. 
 

 André 
Kuhn 
Raupp 
 
 

    CV: http://lattes.cnpq.br/5305112040669127 



 Grupo de Estudos de 
Algoritmos 
 

 Juliano 
Tonizetti 
Brignoli 
 

     
 

 Treinamento de 
manipuladores de 
alimentos 
 

 Sarita 
Martins 
Camiña 
Reinicke 
 
 

     

 Avaliação da 
germinação de 
sementes de arroz 
irrigado 
comercializadas no 
Alto Vale do Itajaí 
 

 Oscar Emilio 
Ludtke 
Harthmann 

   
 

     

 

 

 

 

 Programa e Projetos de Extensão contemplados com Fomento Câmpus e Desenvolvimento em 2015 

Edital Titulo do 
projeto 
 

Objetivo 
 

Coordena
dor [a} do 
Projeto de 
Extensão 
 

Servidores 
colaboradore
s 
 

Estudante
s do 
Ensino 
Médio 
 

Estudante 
de 
Graduaçã
o 
 

Descrição da 
população/comuni
dade e assistida 
em situação de 
risco, quando 
houver 
 

Resultados obtidos e trabalhos inserir link de acesso ao trabalho não tenha 
sido publicado, digitar os principais resultados obtidos 
 

455 Programa de 
apoio à 
Educação 
Ambiental 
nas escolas 

Estruturar um 
programa de 
educação 
ambiental 
integrado às 

Marja 
Zattoni 
Milano 

Antônio luiz 
tramontin, eder 
favretto, josé 
gregório volpato, 
jonas da silva 
döge, maicon 
fontanive, maicon 

   http://lattes.cnpq.br/3541394321197673 
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/t31.0-8/12039164_1156219581073335_5076576754053523776_o.jpg  
 
https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/t31.0-8/12079821_1156219371073356_5415311452766432251_o.jpg  
 

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtl1/t31.0-8/12091450_1156219684406658_1309204018831016737_o.jpg  
 
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpl1/t31.0-8/12138361_1156219757739984_1304194372918132813_o.jpg  

 
https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/12052415_1156219651073328_4632197349160310940_o.jpg  

Comentado [r1]: Os projeto não contemplando em editais 
???será que estão sendo executado??  

http://lattes.cnpq.br/3541394321197673
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/t31.0-8/12039164_1156219581073335_5076576754053523776_o.jpg
https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/t31.0-8/12079821_1156219371073356_5415311452766432251_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtl1/t31.0-8/12091450_1156219684406658_1309204018831016737_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpl1/t31.0-8/12138361_1156219757739984_1304194372918132813_o.jpg
https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/12052415_1156219651073328_4632197349160310940_o.jpg


do Alto Vale 
do Itajaí. 
2015-10-09 

escolas de 
educação 
básica da 
região do Alto 
Vale do Itajaí, 
SC, o qual 
promova uma 
relação mais 
próxima com 
a natureza 
local, pautada 
nos conceitos 
de respeito, 
interdependê
ncia, 
sustentabilida
de e 
cidadania. 

fontanive, onilde 
brugnerotto m. Da 
Silva, raul block, 
rosângela d. 
Garzo 
Scheneider, 
sérgio 
campestrini, 
sérgio luis 
kreusch 

 
https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xla1/v/t1.0-

0/p235x350/12122777_1632422220378525_5644140981013641160_n.jpg?oh=6e35a874655e650dcbb1524 fd37982b1&oe=5690BDEB&__gda__=145554413
7_555a16607ce87c0dc12b7badb90a3bc3 
 

https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-
9/12141611_1632424657044948_838958975512705304_n.jpg?oh=14da8d34b96fe6fdeb83c03348c39158&oe=56CC7876  
 

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-
9/12049260_1630220257265388_88295466177634 96515_n.jpg?oh=e0a4590ea96f16cf5d30bab6995207b3&oe=568EEB5C&__gda__=1456406582_d8ba387
6200ffaabf4b46dc318f3d8ef 

 
https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-
9/12038501_1630220273932053_5165873924261951872_n.jpg?oh=585d9c3e863978ee48b384ebc9b9858e&oe=56886F24  

 
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-
9/12042830_1628758617411552_5189466276107097957_n.jpg?oh=a7f9a3338a0809684f846e3b8a1916ca&oe=56CE76C1&__gda__=1451568615_48941e 7

6b3dee1be9ac2d71586697992 
 
https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/11032628_1628494960771251_4132528601529938673_o.jpg  

 
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-
9/12027767_1627882200832527_325617749813094236_n.jpg?oh=43746a90e2bd043ab69330bed86bd032&oe=56C92600&__gda__=1455755882_79cd1 d3f

72b22dd41042d34294498dc9 
 
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfl1/v/t1.0-
9/10437689_1627882197499194_5829853322677628410_n.jpg?oh=e1e647e7a1ae9d43697150af140b7c9e&oe=568FAF55&__gda__=1455783952_53b864b

e4562252fa2e1b9b7e73fe3e6 
 
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-

9/12027602_842420722543228_1617903714226209426_n.jpg?oh=8 048006612b917f3f4ec1199923917de&oe=56C6B607&__gda__=1452253375_056914e9
cfc14a2376c50b6cefb91617 
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/1508bb6799ce0ab4?projector=1 

072/20
15 

Integração: 
Programa de 
extensão 
multidisciplin
ar para 
fortaleciment
o e 
unificação de 
projetos 
educacionais 
na área de 
ciências 
exatas e 
agrárias 
2015-2016 

Apoiar e 
incentivar 
projetos e 
espaços 
educativos já 
existentes no 
IFC-Câmpus 
Rio do Sul, 
disponibilizan
do mais 
estrutura 
material e de 
capacitação, 
para que 
todos os 
envolvidos 
possam 
divulgar o IFC 
e despertar o 
interesse para 
a área das 
Ciências e 
Tecnologias. 

Emanuele 
Cristina 
Siebert 

Adriana B. Barcellos, 
Adriana Marin, Ruy 

Piehowiak,Bruno L. Dias, 
Cesar Augusto Romane 
Jacob, Fátima Peres Zago 

de Oliveira , Gilberto 
Mazoco , Karla Funfgelt 
Jubini, Leandro Marcuzzo , 

Marizoli Regueira 
Schneider , Morgana 
Scheller , Paula Andrea 

Grawieski , Raquel Werlich 
Civiero, Ruy Piehowiak, 
Solange Aparecida de 

Oliveira Hoeller Fernando  
 Campos, Guilherme B. 
Martins 

 Thomas 
Testoni e 
Iri Araujo 

 

http://lattes.cnpq.br/4124769443889814 

072/20
15 

Extensão e 
Pesquisa 
Aplicada a 
Fruticultura 
de Baixo 

Realizar 
pesquisas 
aplicadas na 
Instituição; 
Aplicar e 

Cláudio 
Keske 

Marcelo 
Foster, Rony 
da Silva, 
Renata 
Bongiolo 

Rosane 
Macari 

Josué 
Vieira 

 
 http://lattes.cnpq.br/6959537327963460 
 CV: http://lattes.cnpq.br/6959537327963460 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644253565862057&set=pcb.1644257105861703&type=3&theater  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644253589195388&set=pcb.1644257105861703&type=3&theater  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644253549195392&set=pcb.1644257105861703&type=3&theater  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644253535862060&set=pcb.1644257105861703&type=3&theater  

https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xla1/v/t1.0-0/p235x350/12122777_1632422220378525_5644140981013641160_n.jpg?oh=6e35a874655e650dcbb1524fd37982b1&oe=5690BDEB&__gda__=1455544137_555a16607ce87c0dc12b7badb90a3bc3
https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xla1/v/t1.0-0/p235x350/12122777_1632422220378525_5644140981013641160_n.jpg?oh=6e35a874655e650dcbb1524fd37982b1&oe=5690BDEB&__gda__=1455544137_555a16607ce87c0dc12b7badb90a3bc3
https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xla1/v/t1.0-0/p235x350/12122777_1632422220378525_5644140981013641160_n.jpg?oh=6e35a874655e650dcbb1524fd37982b1&oe=5690BDEB&__gda__=1455544137_555a16607ce87c0dc12b7badb90a3bc3
https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12141611_1632424657044948_838958975512705304_n.jpg?oh=14da8d34b96fe6fdeb83c03348c39158&oe=56CC7876
https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12141611_1632424657044948_838958975512705304_n.jpg?oh=14da8d34b96fe6fdeb83c03348c39158&oe=56CC7876
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/12049260_1630220257265388_8829546617763496515_n.jpg?oh=e0a4590ea96f16cf5d30bab6995207b3&oe=568EEB5C&__gda__=1456406582_d8ba3876200ffaabf4b46dc318f3d8ef
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/12049260_1630220257265388_8829546617763496515_n.jpg?oh=e0a4590ea96f16cf5d30bab6995207b3&oe=568EEB5C&__gda__=1456406582_d8ba3876200ffaabf4b46dc318f3d8ef
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/12049260_1630220257265388_8829546617763496515_n.jpg?oh=e0a4590ea96f16cf5d30bab6995207b3&oe=568EEB5C&__gda__=1456406582_d8ba3876200ffaabf4b46dc318f3d8ef
https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12038501_1630220273932053_5165873924261951872_n.jpg?oh=585d9c3e863978ee48b384ebc9b9858e&oe=56886F24
https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12038501_1630220273932053_5165873924261951872_n.jpg?oh=585d9c3e863978ee48b384ebc9b9858e&oe=56886F24
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/12042830_1628758617411552_5189466276107097957_n.jpg?oh=a7f9a3338a0809684f846e3b8a1916ca&oe=56CE76C1&__gda__=1451568615_48941e76b3dee1be9ac2d71586697992
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/12042830_1628758617411552_5189466276107097957_n.jpg?oh=a7f9a3338a0809684f846e3b8a1916ca&oe=56CE76C1&__gda__=1451568615_48941e76b3dee1be9ac2d71586697992
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/12042830_1628758617411552_5189466276107097957_n.jpg?oh=a7f9a3338a0809684f846e3b8a1916ca&oe=56CE76C1&__gda__=1451568615_48941e76b3dee1be9ac2d71586697992
https://scontent-gru1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/11032628_1628494960771251_4132528601529938673_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/12027767_1627882200832527_325617749813094236_n.jpg?oh=43746a90e2bd043ab69330bed86bd032&oe=56C92600&__gda__=1455755882_79cd1d3f72b22dd41042d34294498dc9
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/12027767_1627882200832527_325617749813094236_n.jpg?oh=43746a90e2bd043ab69330bed86bd032&oe=56C92600&__gda__=1455755882_79cd1d3f72b22dd41042d34294498dc9
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/12027767_1627882200832527_325617749813094236_n.jpg?oh=43746a90e2bd043ab69330bed86bd032&oe=56C92600&__gda__=1455755882_79cd1d3f72b22dd41042d34294498dc9
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfl1/v/t1.0-9/10437689_1627882197499194_5829853322677628410_n.jpg?oh=e1e647e7a1ae9d43697150af140b7c9e&oe=568FAF55&__gda__=1455783952_53b864be4562252fa2e1b9b7e73fe3e6
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfl1/v/t1.0-9/10437689_1627882197499194_5829853322677628410_n.jpg?oh=e1e647e7a1ae9d43697150af140b7c9e&oe=568FAF55&__gda__=1455783952_53b864be4562252fa2e1b9b7e73fe3e6
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfl1/v/t1.0-9/10437689_1627882197499194_5829853322677628410_n.jpg?oh=e1e647e7a1ae9d43697150af140b7c9e&oe=568FAF55&__gda__=1455783952_53b864be4562252fa2e1b9b7e73fe3e6
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/12027602_842420722543228_1617903714226209426_n.jpg?oh=8048006612b917f3f4ec1199923917de&oe=56C6B607&__gda__=1452253375_056914e9cfc14a2376c50b6cefb91617
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/12027602_842420722543228_1617903714226209426_n.jpg?oh=8048006612b917f3f4ec1199923917de&oe=56C6B607&__gda__=1452253375_056914e9cfc14a2376c50b6cefb91617
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/12027602_842420722543228_1617903714226209426_n.jpg?oh=8048006612b917f3f4ec1199923917de&oe=56C6B607&__gda__=1452253375_056914e9cfc14a2376c50b6cefb91617
http://lattes.cnpq.br/6959537327963460
http://lattes.cnpq.br/6959537327963460
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644253565862057&set=pcb.1644257105861703&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644253589195388&set=pcb.1644257105861703&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644253549195392&set=pcb.1644257105861703&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644253535862060&set=pcb.1644257105861703&type=3&theater


Impacto 
Ambiental 
2015-2016 

testar 
tecnologias 
sustentáveis 
em pomares 
da região; 
Treinar 
produtores 
com base 
tecnológicas 
para o cultivo 
convencional 
sustentável e 
orgânico e 
capacitar e 
potencializar 
a formação 
discente de 
nível técnico 
e superior; 
Produzir 
mudas 
frutíferas e 
nativas para 
treinamento e 
venda e/ou 
doação. 

Magenis, 

013/20
15 

Identificação 
de espécies 
de insetos e 
ácaros 
pragas para 
a 
comunidade 
2015-2016 

Elaboração 
de material 
para 
identificação 
de insetos e 
ácaros para a 
comunidade e 
preparação 
de material de 
entomologia 
básica para 
cursos de 
extensão 
sobre a 
importância 
dos insetos e 
sobre insetos 
pragas e 
inimigos 
naturais 

Fernando 
Joly 
Campos 

  Janaina 
de Moraes 

 

http://lattes.cnpq.br/4408799112891038 



presentes na 
cultura da 
soja. 

013/20
15 

Manejo e 
cultivo de 
hortaliças 
em ambiente 
protegido 
automatizad
o 
2015-2016 

Objetivos Gerais: 
- Estimular a produção de 

hortaliças de qualidade em 
pequena área, durante um 
período 

prolongado; 
- Propiciar aos agricultores 
uma alternativa mais viável 

e de fácil manejo; 
- Realizar cursos para 
aprimorar técnicas e 

manejos de hortaliças em 
estufa automatizadas; 
- Ministrar aulas com 

conceitos básicos de 
automação incentivando a 
inserção de 

tecnologia na produção. 

 

Renon 
Steinbach 
Carvalho 

João Vieira 
Neto 
(EPAGRI), 
Francisco 
Olmar 
Gervini de 
Menezes 
Júnior 
(EPAGRI) 

 Gabriela 
Hoffmann 

 

http://lattes.cnpq.br/0292860504905879 
 

013/20
15 

Confecção 
de material 
didático para 
o ensino de 
mecanização 
agrícola 
2015-2016 

Objetivo Geral: Confecção de material didático para o 

desenvolvimento do conhecimento 

prático sobre mecanização 

agrícola com a finalidade de 

melhorar a estrutura do 

laboratório de mecanização 

agrícola do Instituto Federal 

Catarinense – Câmpus Rio 

do Sul. 

 

Objetivos Específicos: 

- Utilizar material didático 

para melhorar o 

aprendizado visando o 

mundo de trabalho; 

- Construir material didático 

que estimulem a curiosidade 

sobre a área; 

- Demonstrar concretamente 

peças e formação de 

motores e máquinas 

agrícolas; 

- Suprir a demanda de 

material didático 

relacionado à mecanização 

agrícola; 

- Melhor aproveitamento do 

material e espaço existente; 

- Oferecer subsídio para a 

realização de aulas práticas; 

- Apresentar a comunidade 

o funcionamento de um 

trator agrícola, subdividido 

em partes didáticas; 

- Apresentar a comunidade 

os equipamentos didáticos 

que compõem o laboratório 

de mecanização agrícola do 

IFC – Câmpus Rio do Sul. 

 

 

Fabrício 
Campos 
Masiero 

João Célio de 
Araújo e 
Ricardo 
Kozoroski 
Veiga;          - 
Técnicos 
Administrativ
os em 
Educação: 
Antonio Luiz 
Tramontin e 
Jorge Brignoli 

Estudante
s do Curso 
Técnico 
em 
Agropecuá
ria: Gian 
Carlos 
Possamai, 
Lariane 
Pickler, 
Mateus 
Guilherme 
de Souza, 
Mariéle 
Carolina 
Ebertz. 

- 
Estudante
s do Curso 
de 
Agronomia
: Eduardo 
dos 
Santos 
Johann, 
Ana 
Caroline 
Fassina, 
Dionata 
Hotz, 
Guilherme 
Andrzejew
ski, Marlon 
Goede; 

 

http://lattes.cnpq.br/2164128105986744 

013/20
15 

Implantação  
e 

Ampliar , 
qualidade e 

Fernando 
Pajara 

Vera Paniz, 
Silvana C. 

 Fabrício F. 
Amler 

 
http://lattes.cnpq.br/6422757135094847l 

https://br.linkedin.com/pub/francisco-olmar-gervini-de-menezes-j%C3%BAnior/3a/679/bba
https://br.linkedin.com/pub/francisco-olmar-gervini-de-menezes-j%C3%BAnior/3a/679/bba
https://br.linkedin.com/pub/francisco-olmar-gervini-de-menezes-j%C3%BAnior/3a/679/bba
https://br.linkedin.com/pub/francisco-olmar-gervini-de-menezes-j%C3%BAnior/3a/679/bba
https://br.linkedin.com/pub/francisco-olmar-gervini-de-menezes-j%C3%BAnior/3a/679/bba
http://lattes.cnpq.br/0292860504905879


recuperação 
de 
pastagens 
no  Alto Vale 
do Itajai 
2015-2016 

estruturar a 
produção de 
forragens do 
campos IFC- 
Rio do Sul 
viando 
atender a 
expansão do 
numero de 
animais 
terapeutas 
participantes 
do programa 
de 
Equoterapia. 

Quiteiro,Marc
os V. Granez 

013/20
15 

Produto  e 
qualidade  
de frutos  de 
laranja  
avaliados  
em ambiente 
escolar 
2015-2016 

Verificar 
potencial de 
produção e 
aceitabilidade 
de cultivar de 
laranja 
orgânica com 
potencial para 
a região. 
 

Claudio 
Keske 

Marcelo 
Foster, 
Fatima R. 
Saraiva,Marci
o 
Rampeloti,He
ider Keske 
Antunes, 
Herinque 
Fleck 

   

http://lattes.cnpq.br/6959537327963460 

013/20
15 

Prestação de 
diagnóstico 
de doenças 
de plantas 
encaminhad
as pelas 
secretárias 
municipais 
de 
agricultura, 
casas 
agropecuária
s e 
produtores 
rurais da 
região do 
Alto Vale do 
Itajaí/SC 
2015-2016 

Realizar 
diagnóstico 
de doenças 
de plantas 
encaminhada
s por 
secretarias de 
agriculturas 
das  
prefeituras, 
casas 
agropecuárias 
e produtores 
rurais da 
região do Alto 
Vale do Itajaí  
 

deve 
ser de tal 
ordem que os 
prejuízos 

Leandro 
Luiz 
Marcuzzo 

  Eduardo 
Vicentin 

 

http://lattes.cnpq.br/8564509581986233 



corresponden
tes na 
produtividade, 
qualidade do 
produto ou 
estética da 
planta sejam 
significativos 
(KRUGNER, 
1995). 
 

013/20
15 

"O papel da 
industria de 
extração do 
óleo de 
sassafrás no 
desenvolvim
ento da 
 comunidade 
do 
campestre : 
a historia 
oral como 
ferramenta 
de produção 
de 
conheciment
o".. 
2015-2016 

Objetivo 
geral: Caracterizar a 

importância da indústria de 
extração de óleo de safrol 
no desenvolvimento da 

comunidade de Campestre 
no Município de Vidal 
Ramos.  

Objetivos específicos: 
Caracterizar a vegetação da 
região de Vidal Ramos no 

período anterior a instalação 
da indústria; Identificar a 
mão de obra empregada; 

Descrever o início do 
processo de implantação da 
indústria de safrol; 

Identificar o destino da 
produção de óleo de safrol; 
Descrever o crescimento da 

comunidade, período pós 
extração de canela-
sassafrás; Registrar a 

história da comunidade; 
Disponibilizar o material de 
registro histórico aos 

estudantes da comunidade. 

Paulo 
José da 
Fonseca 
Pires 

  Tamara 
Heck 

 

http://lattes.cnpq.br/7438548758134274 

013/20
15 

Potencialida
de  da 
inclusão de 
subprodutos 
da mandioca 
família – 
Efeitos da 
inclusão 
farelo  de 
casca de 
mandioca  
integral  na 
dieta sobre  
o 
desempenho  
de suínos  e 
crescimento 

Buscar 
alternativas 
viáveis de 
ração animal 
em 
substituição 
parcial de 
dietas a base 
de milho e 
visando 
redução do 
custo de 
produção 
além de 
comprovar a 
eficiência do 
uso resíduos 

Rita de A.  
Gonçalve
s da Silva 

Everton Dias 
Juffo 

 Nádia 
Pereira 

 

 



2015-2016 provenientes 
de 
agroindústrias 
locais; Criar 
dieta 
balanceada 
para  suínos 
em fase de 
crescimento e 
terminação 
com base 
alimentar; 
Comprovar a 
eficiência das 
dietas 
alternativas 
sobre o 
desempenho 
de suínos 
com 
alimentos de 
valor 
nutrocional e 
baixo custo 
ao produtor 
rural; 
Buscar 
substitutivos 
mais 
rentáveis ao 
produtor 

013/20
15 

Zooterapia 
2015-2016 

Introduzir 
diferentes animais 
na rotina do 
ambiente lúdico do 
projeto de 
Equoterapia do 
campus Rio do 
Sul, através do 
projeto 
ZOOTERAPIA, 
buscando 
identificar uma 
forma de melhorar 
a sociabilização, 
autoestima, 
cognição e bem – 
estar dos alunos 
com necessidades 
e ou deficiências 
físicas da APAE 

Silvana C. 
Quinteiro 

Fatima R. 
Saraiva,  
Marilac P. 
Vivian,  
Rauh Block 
Rosangela D. 
G. 
Scheneider,  
Vera Paniz,  
 

03 01  

 



de Rio do Sul 

013/20
15 

Equoterapia 
Aliança 
2015-2016 

Oferecer o Projeto 
Equoterapia Alinça 
como de 
habilitação, 
reabilitação,educa
ção e de inserção 
social de pessoas 
com deficiência 
intelectual e ou 
múltipla em 
sessões 
individuais 
sistemáticas, e um 
processo de 
integração 
interdisciplinar e 
multiprofissional 
entre equitação, 
saúde, educação, 
aumentando o 
envolvimento do 
IFC- campus Rio 
do Sul com a 
sociedade. 

Vera 
Paniz 

Fatina Saraiva, 
Fernanda Haeser 
Glauce Pimho,  
Jean Baumer, 
Rita de Albermaz,  
Rosangela D.G. 
Scheneider,  
 Silvana C. 
Quinteiro,  
 Valentina 
Piragebe,  
Maicon 
Fontanive, ,  Raul 
bock, Helmut dos 
Santos, Marilac 
Vivan, Fernando 
Pajara 

   

 

013/20
15 

Previsão do 
tempo para o 
município de 
Rio do Sul 
2015-2016 

Rea
lizar a 
previsão do 
tempo para o 
município de 
Rio do Sul, 
para o 
período de 4 
dias, através 
de análise 
sinótica e 
cartas de 
superfície, 
disponibilizad
os pelo centro 
de pesquisa 
de previsão 
numérica 
(CPTEC). 
 

 Leonardo 
de 
Oliveira 
Neves 

  Gean 
Carlos 
Canal 

 

http://lattes.cnpq.br/8564509581986233 

013/20
15 

Avaliação do 
nível de 
segurança 
de 
propriedades 
rurais que 
participam 

Apresentar 
aos 
proprietários 
a condição de 
segurança de 
seus 
empreendime

Ricardo 
Kozoroski 
Veiga 

Fabricio C. 
Masiero, 
Larissa 
Maas, 
Rosângela D. 
G. 
Scheneider, 

 Wilian 
Odorizzi 

 

http://lattes.cnpq.br/3777535023491857 



de 
programas 
de turismo 
rural 
2015-2016 

ntos inseridos 
no turismo 
rural regional 
sob o ponto 
de vista da 
legislação do 
Ministério do 
Trabalho. 

Valderi 
Valente  

  . 

Programa e Projetos de Extensão  sem Fomento Câmpus e Desenvolvimento em 2015 

Titulo do projeto 
 

Objetivo 
 

Coordenador 
[a} do Projeto 
de Extensão 
 

Servidores 
colaboradores 
 

Estudantes 
do Ensino 
Médio 
 

Estudante de 
Graduação 
 

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

Resultados obtidos e trabalhos inserir 
link de acesso ao trabalho não tenha 
sido publicado, digitar os principais 
resultados obtidos 
 

Dinâmica de 
comercialização 
de produtos 
agroecológicos 
através de feiras 
em Rio do Sul, 
SC. 

        O presente trabalho tem como objetivo 
geral conhecer e discutir a dinâmica de 
funcionamento das feiras agroecológicas 
realizadas nos bairros Santana e Centro, em Rio 
do Sul, SC. 
       Como forma de alcançar este objetivo, se 
estabeleceu os seguintes objetivos específicos: 
Identificar o perfil (aspectos sociais e 
econômicos) e número de famílias de 
agricultores que comercializam produtos nas 
feiras; 
Identificar os produtos comercializados ao longo 
do ano, respectivas quantias e valores 
monetários; 
Identificar a percepção dos consumidores sobre 
as feiras; 
Discutir e propor ações que possam melhorar a 
dinâmica de produção e comercialização de 
produtos nas feiras agroecológicas estudadas. 

 

André 
Kuhn 
Raupp 

    CV: http://lattes.cnpq.br/5305112040669127 

 Curso Arduíno 
básico 
2015 

- Capacitar jovens e adultos 

oriundos dos diversos 

setores da economia regional 

para a entrada no mercado 

de trabalho com 

conhecimento em eletrônica. 

 

Renon 

Steinbach 

Carvalho  

 

Curso de 

Eletroeletrônica 

Curso de Ciência da 

Computação 

Coordenação de 

Extensão 

Curso de Informática 

 

    

Prove – Brasil, 
Sistema para 
Catalogação de 
Pesquisas e 
Desenvolvimento de 
Projetos de 
Administração 
Pública 

Criar uma base de dados 
para pesquisa dos projetos e 
publicações eferentes a 
administração pública, a fim 
de prover a pesquisa destes 
materiais e correlacioná-los 
com o Projeto PROVE da 
Alemanha, buscando 
desenvolver novos padrões 
de catalogação de dados, e 
publicações públicas 

Fábio 

Alexandrini 

     http://lattes.cnpq.br/0827893111042699 



2015 

Automação 

Agrícola de 

Baixo Custo – 

Sistema de 

monitoramento 

do reservatório e 

dosagem de 

sementes em 

semeadora de 

hortaliças 

2015 

Desenvolver um 
equipamento para 
sensoriamento do nível do 
reservatório saída das 
sementes. 
Desenvolver um sensor de 
baixo custo para medir o 
nível das sementes. 
Desenvolver um sensor de 
baixo custo para verificar a 
deposição da semente. 
Desenvolver painel 
informativo para o operador 
da máquina. 
Montar um protótipo funcional 
do equipamento. 
Realizar ensaios em campo 
com o equipamento 
projetado. 
 

Eduardo 

Bidese 

Puhl 

Renon 

Steinbach 

Carvalho 

   http://lattes.cnpq.br/3815701807265917 

Grupo de estudos em 
Atualidades (GEA) 
2015 

Deve ter, como princípio, a promoção do 

Estudo da Atualidade em seus diferentes 
aspectos, sócio, econômico, cultural, 
político, ambiental e artístico. 

Objetivo geral:Capacitar os participantes a 
debater e propor intervenções na realidade 
queapontem para as necessárias mudanças 

sociais. Objetivos específicos: 
1.Estudar a economia local com um viés 
diagnóstico; 

2.Discutir temáticas relevantes para os 
públicos selecionados; 
3. Contribuir com o empoderamento dos 

movimentos sociais contestatórios; 
4. Capacitar nossos estudantes e servidores 
para intervirem ativamente nas 

realidades locais; 
5. Criar capacidade de leitura teórico-
metodológica da realidade circundante 

com base nas teorias críticas 
6. Criar junto aos discentes a cultura do 
estudo e da elaboração 

teórico/prática. 
 

Ricardo 

Scopel Velho 

    http://lattes.cnpq.br/7218039580141052 

Grupo de estudo 
em astronomia e 
ufologia 
2015 

 Ricardo k. 

Veiga      

Jônatas 
Steinbach, 

Lauri 
marconatto, 
Anderson ko 

Freitag, 
Angelisa 
Benetti 
Clebsch 

   http://lattes.cnpq.br/3777535023491857 

Projeto 
Hortoterapia 
2015 

Elaborar atividades da vida 
diária e de forma prática na 
área do meio 
ambiente,dando ênfase a 
agroecologia, auxiliando na 
autonomia e na 
independência de pessoas 
com deficiência intelectual e 

Leonardo 
de Oliveira 

Neves 

   Alunos da APAE, com 
deficiência intelectual e 
múltipla. 

 



múltipla. 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA E 
O APRENDIZADO DE 
LIBRAS E LÍNGUA 
PORTUGUESA 
(ALFABETIZAÇÃO) 
UTILIZANDO 
TECNOLOGIAS 
ASSISTIVAS: JOGOS DE 

COMPUTADORES. 
2015-2016 

Objetivo Geral: 
Aperfeiçoar, ampliar 
e inovar, por meio de 
tecnologias assistivas 
(jogos), o processo 
de alfabetização em 
LIBRAS e em língua 
portuguesa do 
deficiente auditivo.          

 

Solange 
Aparecida de 

Oliveira 
Hoeller 

Marcos Aurélio 
Pedroso Leandro 

 Douglas 
Weiss 

Comunidade em idade 
escolar de deficiente 
auditivos. 

 

Pop in Rio Violão 
popular 
2015 

Executar com 
correção técnica e 
sensibilidade, dentro 
dos próprios limites e 
possibilidades, 
músicas do repertório 
popular, 
proporcionando bem 
estar psíquico, 
desenvolvimento do 
conhecimento musical 
e formação cidadã . 

Daniel 
Schwambach 

    No final certificações 
 

Treinamento de 
Segurança na  
Operação de 

Caldeiras 2015 

 

Oferecer curso de 
habilitação para 
operações de 
caldeira, para 
trabalhadores da 
região de Rio do Sul. 
 

Ricardo 
Veiga 

     

Dinâmica da 

Eficácia Funcional 

Automotiva 

2015 

 

Redução de emissões 

de Gases Geradores 

de Efeito Estufa por 

motores à combustão 

interna.  

 

Ricardo 
Veiga 

Fabrício Masiero, 
Jorge Luiz 

Brignoli, Antônio 
Tramontin 

   
http://lattes.cnpq.br/3777535023491857 

Consolidação da 
abordagem 
territorial como 
estratégia de 
desenvolvimento 

Contribuir para a consolidação 
da abordagem territorial como estratégia de 
desenvolvimento sustentável para o Brasil Rural 
e da articulação das políticas públicas 
integrantes da matriz do Programa Territórios 
da Cidadania, por meio da articulação 
institucional e operacional de Universidades 
Públicas Federais e Estaduais, dos Institutos 
Federais de Educação Tecnológica, das 
instâncias de gestão social dos Territórios Rurais 
e da Secretaria de Desenvolvimento Territorial. 

André 
Kuhn 
Raupp 
 

    CV: http://lattes.cnpq.br/5305112040669127 



rural sustentável 
para Santa 
Catarina 
2014 - 2015 ate 

maio de 2016. 
 

 
 

 


