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 Extensão

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

  
EMITIDO EM 12/06/2019 14:11

 

VISUALIZAÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

 
DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Código: PJxxx-2019
Título: Ressocialização de detentos através da Hortoterapia
Ano: 2019
Período de Realização: 01/08/2019 a 31/07/2020
Tipo: PROJETO
Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS
Município de Realização:
Espaço de Realização:
Abrangência: Regional
Público Alvo Interno: alunos, servidores
Público Alvo Externo: Funcionários e detentos
Unidade Proponente: RIO DO SUL - COORD DE EXTENSÃO / CAMP/RSUL
Unidade Orçamentária: -
Outras Unidades
Envolvidas:
Área Principal: MULTIDISCIPLINAR
Área do CNPq: Ciências Agrárias

Fonte de Financiamento: FINANCIAMENTO INTERNO (Campus Rio do Sul - 09/2019 Projetos para Bolsas de
Extensão-2019/2020)

Renovação: NÃO
Nº Bolsas Solicitadas: 1
Nº Bolsas Concedidas: 0
Nº Discentes Envolvidos: 1
Faz parte de Programa
de Extensão: NÃO

Grupo Permanente de
Arte e Cultura: NÃO

Público Estimado: 270 pessoas
Público Real Atendido: Não informado
Tipo de Cadastro: SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA

Contato
Coordenação: CLAUDIO KESKE
E-mail:
Telefone:

Detalhes da Ação
Resumo do Produto:

 O projeto procura a ressocialização de detentos, através do manejo e o cultivo de frutiferas e hortaliças e a
disponibilização de palestras de esclarecimento e como meio de superar tipos de preconceitos e desafios sociais
encontrados pelos ex-detentos na reintegração com o contexto social. O trabalho será desenvolvido pelo
Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Rio do Sul e (DEAP-SC) Presídio Regional de Rio do Sul do
município de Rio do Sul, SC. As atividades de produção serão realizadas com a ajuda de estudantes e
colaboradores do IFC. Também serão realizados a produção de mudas frutíferas para auxiliar na implantação de
pomar de produção de frutíferas do presídio.
Palavras-Chave:

 Fruticultura,reinsserção social, horticultura
Justificativa: 

 O cultivo de hortaliças, mudas e frutíferas mostra-se como uma ferramenta utilizada, em conjunto com os
medicamentos, para o tratamento de detentos, dependentes químicos e outras pessoas fragilizadas de alguma
forma na sociedade. Sua produção necessita de cuidados diários.Tais cuidados podem ser realizados por
detentos que estão passando pelo processo de reabilitação na sociedade. Dessa maneira é possível que
acadêmicos da área agrícola auxiliem, através de projetos, interajam com a comunidade necessitada
fornecendo seus conhecimentos para promover a recuperação dos mesmos. Na produção de mudas frutíferas,
serão desenvolvidas atividades que fortaleçam o conhecimento do bolsistas e voluntários nas técnicas
utilizadas.
Resumo: 

 O projeto procura a ressocialização de detentos, através do manejo e o cultivo de frutiferas e hortaliças e a
disponibilização de palestras de esclarecimento e como meio de superar tipos de preconceitos e desafios sociais
encontrados pelos ex-detentos na reintegração com o contexto social. O trabalho será desenvolvido pelo
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Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Rio do Sul e (DEAP-SC) Presídio Regional de Rio do Sul do
município de Rio do Sul, SC. As atividades de produção serão realizadas com a ajuda de estudantes e
colaboradores do IFC. Também serão realizados a produção de mudas frutíferas para auxiliar na implantação de
pomar de produção de frutíferas do presídio.
Palavras-Chave:

 Fruticultura,reinsserção social, horticultura
Metodologia: 

 As atividades do projeto, ocorrerão por meio da integração entre os alunos do curso de Agronomia do Instituto
Federal Catarinense Campus Rio do Sul, Grupo de Jovens do IFC e o Presídio Regional de Rio do Sul, que fica
localizado no município de Rio do Sul, SC. As atividades a serem realizaras envolvem a produção de mudas de
citros, pricipalmente laranjeiras, o plantio destas em um pomar a ser instalado no DEAP-SC Rio do Sul, o
tutoramento, irrigação, capina, desbrote, tratos culturais (a ser realizado por técnicos habilitados) e demais
manejos que se virem necessários durante o período de condução do projeto. Estas atividades serão
desenvolvidas por funcionários e detentos e acompanhadas por alunos de curso de Agronomia e demais
voluntários vinculados ao Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul que participarem do projeto. Para
fornecer os conhecimentos necessários antes da implantação do pomar, serão realizadas palestras com
informações técnicas sobre as atividades desenvolvidas com os participantes. A produção será obtida com o uso
mínimo de produtos químicos, focando em uma produção orgânica que servirá como melhoria para a
alimentação das pacientes. O excedente da produção poderá ser comercializado ou doado para instituições da
região de Rio do Sul, SC. A assistente social do presídio regional avaliará o impacto do projeto, comunicando as
impressões coletadas.
Referências: 

 . CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS (CPTEC). Clima. In_ Clima de Rio do Sul.
Disponível em: Acesso em: 09 ago. 2017. DETENTOS da Penitenciária de Dourados vão cultivar mudas
frutíferas para pequenos produtores. [S. l.], 9 abr. 2018. Disponível em:
https://www.jornalpreliminar.com.br/m/noticia/8835/detentos-da-penitenciaria-de-dourados-vao-cultivar-
mudas-frutiferas-para-pequenos-produtores Acesso em: 22 maio 2019. DIAS, Flávia. POR FALTA DE
OPORTUNIDADE, 70% DOS EX-DETENTOS RETORNAM A CRIMINALIDADE. [S. l.], 2011. Disponível em:
https://www.fiesp.com.br/noticias/por-falta-de-oportunidade-70-dos-ex-detentos-retornam-a-criminalidade-2/.
Acesso em: 22 maio 2019 FAO. Final 2011 data and preliminary 2012 data for 5 major commodity aggregates.
Disponível em: . Acesso em: 31 ago. 2013. GOULART JUNIOR, R; MONDARDO, M.; REITER, J.M.W. Relatório de
projeto: LF 2015/16 - Análise comparativa das principais frutas nas safras 2014/15 e 2015/16. Florianópolis:
Epagri, 2017 (Relatório).64p. HEIDEN, F.C.; BOCHARDT, I.; FAORO, I.D. et al. A fruticultura catarinense em
números, 2012.Florianópolis:Epagri /Cepa,2012.48p.Disponível em:. Acesso em: 10 set. 2013. IBGE.
Indicadores IBGE: Estatística da produção agrícola março, 2017. Disponível em: . Acesso em: 08 maio. 2017.
KANTORSKI, Prado et al. O consumo de álcool em serviços de saúde mental no Rio Grande do Sul. 2014.
Disponível em < http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/cto.2014.034 >. Acessado em: 19/04/2017. KOLLER,
O.L. (Org.) Citricultura catarinense. Florianópolis: Epagri, 2013. 319p. LOPES, M.M.F. A inserção das pessoas
com transtorno mental do Centro de Atenção Psicossocial de Rio das Ostras no mercado de trabalho. Disponível
em < http://www.puro.uff.br/tcc/2012-2/Magdalia%20Maria%20Ferreira%20Lopes.pdf > Acesso em 17 abril
de 2017 THOELE, Alexander. Witzwil: uma penitenciária 5 estrelas. [S. l.], 2009. Disponível em:
https://www.swissinfo.ch/por/witzwil--uma-penitenci%C3%A1ria-5-estrelas/7419490. Acesso em: 22 maio
2019.

Membros da Equipe
Nome Categoria Função Departamento Situação Início Fim
ELIANE
HöRMANN DISCENTE Aluno Bolsista 01/08/2019 31/07/2020

RAUL BLOCK TÉC ADM EM
EDUCAÇÃO COLABORADOR(A) ZOOI/RSUL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

RENATA
BONGIOLO
MAGENIS

DOCENTE COLABORADOR(A) CGE/RDSUL Ativo
Permanente 01/08/2019 31/07/2020

CLAUDIO KESKE DOCENTE COORDENADOR(A) CEXT/RSUL Ativo
Permanente 01/08/2019 31/07/2020

Discentes com Planos de Trabalho
Nome Vínculo Situação Início Fim

Discentes não informados
Ações das quais o PROJETO faz parte

Código - Título Tipo
Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

Objetivos / Resultados Esperados
Objetivos Gerais Quantitativos Qualitativos
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Objetivos Gerais Quantitativos Qualitativos
- Promover a ressocialização e restabelecer o conhecimento de “ser humana”
aos detentos do Presídio Regional de Rio do Sul, auxiliando em sua readaptação
ao contexto social, e apoiar a solução de dificuldades e desafios, através do
incentivo ao trabalho em equipe, com técnicas de plantio, manejo e colheita de
frutiferas. 3.4.2. Específicos - Realizar práticas educativas sobre técnicas de
plantio, manejo e colheita de produtos citrícolas; - Desenvolver a habilidade
dos manejos na área de citricultura; - Incentivar os relacionamentos e respeito
mútuo entre as detentas e a comunidade externa através de práticas orientadas
educacionais de manejo citrícola; - Organizar e incentivar o conhecimento
teórico-prático entre os estudantes e detentas nas áreas técnicas e sociais,
contribuindo com o compartilhamento, saberes e boas práticas entre os
participantes do projeto;

Cronograma
Descrição das atividades desenvolvidas Período

Orçamento Detalhado
Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
MATERIAL DE CONSUMO

Substrato para mudas R$ 30,00 10.0 R$ 300,00

SUB-TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO) 10.0 R$ 300,00

 

Consolidação do Orcamento Solicitado
Descrição PROEX/Campus (Interno) Outros (Externo) Total Rubrica
MATERIAL DE CONSUMO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00

Orçamento Aprovado
Descrição PROEX/Campus (Interno)
MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00

Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta
Autorização Data Análise Autorizado
RIO DO SUL - COORD DE EXTENSÃO NÃO ANALISADO
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