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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE


FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 94568.407.6241.07102011

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: UDESC  E COMUNIDADE: UMA PARCERIA INDISSOCIÁVEL

      Coordenador: Arlindo Costa / Docente

      Tipo  da Ação: Programa

      Ações Vinculadas: Não existem ações vinculadas

      Edital: EDITAL PAEX 002/2011

      Faixa de Valor: Faixa Unica de R$ 0,00 a R$ 800.000,00

      Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

      Unidade Geral: CEPLAN/PROEX - Centro de Ensino do Planalto Norte

      Unidade de Origem: DTI - Departamento de Tecnologia Industrial

      Início Previsto: 01/03/2012

      Término Previsto: 31/12/2012

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Arlindo Costa / Docente

      Órgão Financeiro: Conta Única

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 320 horas

      Justificativa da Carga Horária: A carga horária está relacionada aos três projetos, de ação
extensiva, sendo assim distribuídas:
- 160  horas: curso para apicultores (turma única);
- 80horas: Agenda 21 ( curso para professores e diretores;
- 80 horas: Curso para professores em dois pólos, sendo em cada
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um, respectivamente o que corresponde a 40 horas.
Dessa forma, o programa abrange 160 horas na sua totalidade

      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Regional

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: São Bento do Sul Mafra, Campo Algre

      Período de Realização: O período dar-se de março a dezembro

      Tem Inscrição? Sim

      Início das Inscrições: 06/03/2012

      Término das Inscrições: 30/03/2012

      Contato para Inscrição: ARLINDO COSTA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA -
UDESC-CEPLAN
fone - 47-36351833

      Tem Custo de Insc./Mensalidade? Não

1.3 Público-Alvo

apicultores,
alunos de ensino fundamental (4a séries)
professores da rede pública estadual e municipal

      Nº Estimado de Público: 79

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 1 2 0 1 0 4

Instituições Governamentais Federais 1 0 0 0 0 1

Instituições Governamentais Estaduais 40 10 0 4 0 54

Instituições Governamentais Municipais 20 0 0 0 0 20

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 62 12 0 5 0 79

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
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      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

25 SDR SDR Externa à IES
Instituição Governamental

Estadual

Apoio técnico e logístico, com

cedência de espaço físico

Prefeitura Municipal de

São Bento do Sul
PMSBS Externa à IES

Instituição Governamental

Municipal

Liberação de professores para

curso

Associação de

Apicultores
AA Externa à IES Grupo Comunitário Pùblico-alvo para a palestra

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Biologicas » Ecologia » Ecologia de Ecossistemas

      Área Temática Principal: Educação

      Área Temática Secundária: Meio ambiente

      Linha de Extensão: Educação Ambiental

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

Este programa pretende, através de três projetos aproximar a universidade da comunidade em geral,
tendo como público, professores da rede estadual e municipal, apicultores do planalto norte de Santa
Catarina e, alunos de 4a séries do ensino fundamental de uma escola estadual localizada no entorno da
universidade. Três públicos distintos a partir de três projetos, receberão orientações sobre a temática de
ambiente e cultura, promovendo entre os mesmos novos conhecimentos, possibilidades de intervenção
nos contextos em que estão inseridos. Para os professores, pretende-se oferecer um curso de Educação
Ambiental que oportunize aos educadores de ensino fundamental e médio, inúmeras sugestões de
atividades a partir do tema transversal EA, através de oficinas de teatros, técnicas, ciclo de palestras,
viagem de estudos para conhecerem outros ecossistemas. O público-mirim, será contemplado através de
conhecimentos de jogos de xadrez, através de curso, dramatização, campeonatos, visando auxiliá-los na
aprendizagem lógico-matemática, relações interpessoais, multiplicação dos conhecimentos e, a criação de
um clube de xadrez na escola, tendo os mesmos como multiplicadores. O terceiro grupo, é composto de
apicultores do planalto norte de Santa Catarina, que necessitam de melhores esclarecimentos sobre os
impactos ambientais e as mudanças climáticas que vêm afetando a produção de mel na região. 

       Palavras-Chave:

ambiente, cultura, inclusão

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

Formação continuada de professores, que face à crise financeira nos municipios e Estado, através de uma
ação de extensão poderá contribuir para os mesmos; no que tange aos apicultores, urge a necessidade de
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oportunizar ao mesmos uma coletânea de palestras com profissionais da área, para auxiliá-los no campo
técnico-científico visando oportunizar novas formas de manejo, respeito ao meio ambiente e,
reflorestamento de áreas degradadas com mudas nativas com floração pertinente à produção de néctar
para abelhas; em relação aos alunos da 4a série do ensino fundamental, pretende-se através de curso de
Xadrez, trazê-los para o âmbito da Universidade, aprendendo regras do jogo de xadrez, interagindo com
acadêmicos, e, por extensão participando de atividades sócio-culturais.

      1.6.1 Justificativa

Este programa é de suma importância pois contempla três projetos de extensão vocacionados à interação
universidade-comunidade, através de atividades a três públicos distintos. O primeiro projeto, tem como
sujeitos sociais, educadores da rede pública municipal e estadual do municipio de São Bento do Sul, no
qual pretende-se apresentar uma proposta de trabalho sobre Educação Ambiental, através de oficinas,
dramatização, cadernos didáticos, sugestões de atividades e, viagem de estudos para que os mesmos
conheçam ecossistemas e instituições e ONGs que atuam na área ambiental. Pretende-se, no final, criar
uma Mostra de Projetos Ambientais entre professores e, indiretamente aluno na perspectiva
interdisciplinar, levantando problemas ambientais nas comunidades que, em outro projeto, permitirá um
trabalho sobre a implantação da Agenda 21 Escolar. O segundo projeto diz respeito à realização de um
trabalho de extensão com apicultores da região, face aos problemas ambientais (desmatamento,
defensivos agrícolas) e, queda na produção do mel. Este projeto, tem como justificativa o trabalho de
pesquisa apresentado por um professor da UDESC-CEPLAN, cujos resultados, apontam para uma
intervenção da prática de extensão para orientar os apicultores a partir do que a pesquisa evidenciou como
um problema para a prática apícola. Vale frisar que a apicultura mafrense vem se destacando como
estratégia de sobrevivência para pequenos produtores Nesse sentido, ao fomentar entre os mesmos um
evento com profissionais da área, visualiza-se mudanças paradigmáticas na relação homem-natureza, a
partir da valorização dos ecossistemas, com reposição de mudas nativas de interesse apícola e, não
impactantes. O terceiro projeto, pretende,de um trabalho nas escolas com alunos de 5a a 8a séries
abordar a temática da Agenda 21 Escolar como forma de disseminar práticas ambientais e, conhecimentos
que proporcionem aos mesmos interverirem nas suas realidades, além de formalizarem junto ao Projeto
Pedagógico mecanismos de atuação nas comunidades em que estão inseridos. Nesse sentido, ao propor
essa ação de extensão para três grupos distintos, a Universidade cumpre seu papel de aproximar-se da
comunidade, procurando ofertar situações de aprendizagem com profundas mudanças sociais e, ao
mesmo tempo, realçar o compromisso com a extensão.
Através de um trabalho junto aos educadores ambientais da rede pública municipal e demais agentes
públicos locais, aplicar o método 'Ver, Julgar e Agir' com a finalidade imediata de construir uma visão
crítica sobre o meio ambiente na própria comunidade ou região;
Os focos principais do projeto incluem: educação ambiental, gestão dos recursos hídricos, sociedade
sustentável, reflorestamento e desenvolvimento sustentável.
A apicultura preenche todos os requisitos necessários à sustentabilidade: essa atividade produtiva é capaz
de causar impactos positivos no âmbito social, econômico e ambiental. No aspecto econômico e social, ela
se destaca como uma alternativa de geração de renda e ocupação do homem no campo, uma vez que a
sua cadeia produtiva propicia a criação de postos de trabalho e fluxos de renda durante todo o ano,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e fixação do homem no meio rural. 
Na questão ambiental, a apicultura também contribui para a manutenção e preservação do meio ambiente
devido à importante atuação das abelhas como polinizadores naturais de espécies nativas, favorecendo o
equilíbrio do ecossistema e a manutenção da biodiversidade. 
A apicultura, criação racional das abelhas, é uma atividade que propicia ganhos econômicos e contribui
para a manutenção e preservação do meio ambiente. É uma atividade voltada para a agricultura familiar.
O objetivo maior do momento de apicultura é mostrar aos educandos que existe uma forma de produzir
racionalmente, empregando tecnologias sem desmatar, sem agredir a natureza, e que além de gerar renda
para as famílias, também pode melhorar a alimentação.
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      1.6.2 Fundamentação Teórica

UNIVERSIDADE  E EXTENSÃO

A universidade deve ter como meta o ensino, a pesquisa e, a extensão, cada qual com identidade própria,
articulando-se com a comunidade interna e, externa. Nesse sentido, a extensão assume um papel
relevante, pois ao expor-se, carrega consigo ingredientes do ensino e da pesquisa, gerando
conhecimentos, ressignificando visões de mundo e, acima de tudo, contribuindo para que o conhecimento
científico, supere as múltiplas formas de senso comum que permeiam na sociedade. A experiência da
extensão é uma dádiva tanto para o extensionista que leva a universidade até o público externo, e, de
outro, a pessoa asistida pelas práticas de extensão, que com a obtenção dos conhecimentos, será
multiplicadora dos conhecimentos.
Essa forma de pensar a extensão, realça a a indissociabilidade ensino/pesquisa/extensão, a dimensão
transformadora, a vivência cidadã no cenário real de nossos tempos, na prática da diversidade e da
complexidade.
Esse tripé, tem como resplado: A extensão universitária revela-se como uma obrigatoriedade
constitucional disposta no artigo 207, da Constituição Brasileira. Declara que “as universidades gozam de
autonomia didático-científica, administrativa e da gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio
da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão”.
Assevera-se que a extensão também consta na LDB 9394/96 com o seguinte enunciado:

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
[...]
VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e
benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição

Em 1998, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras elabora o Plano Nacional de Extensão Universitária, que deve o Programa
Universidade Cidadã como ponto de partida para a elaboração; esse Plano entre outras diretrizes
ressignifica a Extensão Universitária numa perspectiva cidadã e apresenta os seguintes
objetivos:
“Reafirmar a extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado em função das
exigências da realidade, indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no
intercâmbio com a sociedade;
- assegurar a relação bidirecional entre a universidade e a sociedade, de tal modo que os problemas
sociais urgentes recebam atenção produtiva por parte da universidade;
- dar prioridade às práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais emergentes como as
relacionadas com as áreas de educação, saúde, habitação, produção de alimentos, geração de emprego
e ampliação de renda;
- estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e
interprofissionais de setores da universidade e da sociedade;
- enfatizar a utilização de tecnologia disponível para ampliar a oferta de oportunidades e melhorar a
qualidade da educação, aí incluindo a educação continuada e a distância;
- considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e preservação cultural e artística
como relevantes para a afirmação do caráter nacional e de suas manifestações regionais;
- inserir a educação ambiental e desenvolvimento sustentado como componentes da atividade
extensionista;
- valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a forma de consórcios, redes ou parcerias,
e as atividades voltadas para o intercâmbio e a solidariedade internacional;
- tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão universitária como um dos
parâmetros de avaliação da própria universidade;
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- criar as condições para a participação da universidade na elaboração das políticas públicas voltadas
para a maioria da população, bem como para se constituir em organismo legítimo para acompanhar e
avaliar a implantação das mesmas;
- possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de conhecimentos,
permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e social do país.”
Em 2001, reconfigura-se um novo conceito:
A extensão universitária é o processo educativo que articula o
ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação
transformadora entre universidade e a sociedade. A extensão é
uma via de mão dupla com trânsito assegurado à comunidade
acadêmica, que encontrará na sociedade a oportunidade da
elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno
à universidade docentes e discentes terão um aprendizado que
submetido à reflexão teórica, seria acrescido àquele
conhecimento. Este fluxo, que estabelece a troca de saberes
sistematizados /acadêmico e popular, terá como conseqüência a
mudança de conhecimento acadêmico e a participação efetiva da
comunidade na atenção da universidade (FORUM, 2001).
Assim, toda prática extensionista que articule universidade comunidade, deverá:
Familiarizar-se com os problemas de seu meio de entrar em
contato com o povo, mas também, de devolver em forma de
serviços parte do benefício que significa pertencer a uma minoria
privilegiada, que tem acesso a uma educação superior, em última
instância pago pelo esforço de toda a comunidade (BENHEIM,1978).
Segundo FRANZ (2005), Pode-se considerar como extensão universitária a atividade que acontece para
além do ensino e da pesquisa, no espaço das relações entre a Universidade e os diferentes grupos sociais
ou as suas instituições, decorrentes das finalidades e objetivos de uma instituição de educação e os
interesses e necessidades de seus demandantes. A extensão é a expressão do diálogo entre Universidade
e sociedade. A extensão universitária guarda uma estreita relação com as atividades de ensino e
pesquisa, porém inserindo a Universidade na dinâmica do desenvolvimento da sociedade, ao fazer a ponte
entre finalidades institucionais e interesses e necessidades das pessoas ou organizações sociais .
sob esse prisma de análise abordado por Franz (2005), ganha força a ideia de extensão inovadora, prática
capaz de levar à sociedade os conhecimentos produzidos na universidade.
A extensão, cônscia de suas responsabilidades na universidade pública, encara como uma
responsabilidade os apelos da sociedade contemporânea, que há muito  reclama um papel engajado das
instituições de ensino superior, em particular das universidades públicas, das quais se exigem retornos
não só na forma de publicações internacionais mas também em produtos e processos aplicáveis ao
desenvolvimento econômico e social.

MEIO AMBIENTE EXTENSÃO

Com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, reconheceu-se
conforme o artigo 225, parágrafo 1º, alínea VI, que :
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Educação Ambiental – Tema Transversal 

A preocupação em relacionar a educação com a vida do aluno – seu meio, sua comu-nidade vem
crescendo desde a década de 60. Porém a partir da década de 70 é que os ambi-entalistas passam a
adotar a expressão Educação Ambiental. 
Conforme os PCNs ( BRASIL, 1997) essa expressão significa, “ qualificar iniciativas de universidades,
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escolas, instituições governamentais pelas quais se busca conscientizar setores da sociedade para as
questões ambientais.”
A educação ambiental que deve ser trabalhada nas escolas como tema transversal busca oferecer
condições para que haja uma melhor compreensão e um melhor comprometi-mento com os valores
ambientais, bem como contribuir para a formação e cidadãos conscien-tes, aptos a decidir e atuar na
realidade sócio ambiental. Para isso, é necessário que, mais do que informações e conceitos, a escola se
proponha a trabalhar atitudes e principalmente a formação de valores. 
É evidente que a educação sozinha não é suficiente para mudar os rumos do planeta, mas é um dos
principais meios para atingir a população em geral. E para que o trabalho em EA surta efeito é
fundamental o que o PRC ( p.19) nos diz: 
...a EA permeia todas as áreas do currículo escolar e suas temáticas complexas e envolventes necessitam
da participação de todos os conhecimentos escolares, exigindo um trabalho conjunto dos professores,
alunos e comunidade, para a construção de conhecimentos significativos e ações participativas e
responsáveis no meio em que vivem.

Com todos esses segmentos envolvidos teremos a construção de uma nova visão das relações do homem
com o seu ambiente natural e social; com a adoção de novas posturas éticas, pessoais e coletivas,
envolvidos e comprometidos nas decisões do futuro quanto a utilização e preservação dos recursos da
natureza. 

Conforme os PCNs ( p.71): 
O trabalho com o meio ambiente deve ser desenvolvido visando proporcionar aos alunos uma grande
diversidade de experiências e ensinar-lhes formas de participação, para que possam ampliar a consciência
sobre as questões relativas ao meio ambiente e assumir de forma independente e autônoma atitudes e
valores à sua proteção e melhoria. A educação escolar deve construir-se em uma ajuda intencional,
sistemática, planejada e continuada, durante um período contínuo e extensivo de tempo, diferindo de
processos de processos educativos que ocorrem em outras instancias como na família, mídia e lazer, os
quais contribuem para construção de conhecimentos e valores para o convívio social.
É incumbência da educação e formação, como o meio fundamental de integração e de mudanças social e
cultural, conceber objetivos e empre-gar novos métodos  capazes de tornar os indivíduos mais
conscientes, mais responsáveis e mais preparados para tratar os desafios de preservação da qualidade do
meio ambiente e da vida, no contexto do desenvolvimento sustentado par todos os povos.
(UNESCO,PNUMA, 1978).
Em função de tudo isso, a EA tem o importante papel de fomentar a percepção da necessária integração
do ser humano com o meio ambiente. Uma relação harmoniosa, consciente do equilíbrio dinâmico da
natureza, possibilitando, por meio de novos conhecimentos, valores e atitudes, a in-serção do educando e
do educador como cidadãos no processo de trans-formação do atual quadro ambiental do nosso planeta
(GUIMARÃES, 1995). 

APICULTURA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A necessidade de um trabalho voltado à apicultura e, as pessoas que fazem dessa atividade uma fonte de
renda, requer um corolário de conhecimentos, muitos dos quais, voltados ao desenvolvimento sustentável.
A atividade em si, inibe ações predatórias em relação ao meio ambiente, tendo como exemplo,
desmatamento, caças ilegais e inserção de mudas exóticas de forte impacto ambiental a médio e, longo
prazo. 
Para se ter uma ideia, a apicultura vem sendo destaque, uma vez que:
– Estima-se que cada R$ 5.000,00 investidos na apicultura gerem um emprego ou uma ocupação.

– A apicultura é uma das raras atividades pecuárias que não têm impacto ambiental negativo. Ao contrário,
transforma o apicultor em um “ecologista prático”.

– A polinização intensiva favorece a manutenção da biodiversidade, causando impacto positivo na
sustentação do ecossistema local, bem como permitindo aumento de produtividade em diversas culturas.
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– Cada vez mais, os grandes laboratórios descobrem nos produtos da apicultura, especialmente na
apitoxina, na própolis e no pólen, novas formas de aplicação com fins terapêuticos.

      1.6.3 Objetivos

- Promover a sensibilização da sociedade através da educação ambiental.
Internalizar a questão ambiental em nível local (município) ou regional (consórcios ou associações de
municípios) por meio da formação de agentes multiplicadores do presente e do futuro; 
-  Contribuir para a formação de Educadores Ambientais visando a promoção de ações educativas
voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões socioambientais.
- Construir com os alunos a aplicação de metodologias envolvendo educação ambiental crítica nas escolas
e em outros espaços em que atuam a partir de um projeto sobre Agenda 21 Escolar.
- Realizar uma formação continuada em Educação Ambiental para professores do segundo ciclo do Ensino
Fundamental (5a a 8a séries) e outros  profissionais de educação.
Adensar conteúdos de Educação Ambiental;
Proporcionar a inclusão digital de professores e jovens;
Estimular as escolas para participar das estratégias estruturantes das políticas de educação ambiental.
- Realizar junto aos apicultores um elenco de atividades que otimizem melhor produção de mel e,
consequentemente a valorização do meio ambiente.
- Incentivar o cooperativismo entre apicultores para agregação do valor do mel comercializado in natura.
- Apresentar técnicas sobre apicultura visando a agroecologia.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

Para o desenvolvimento dos projetos, será utilizada a pesquisa exploratória sobre os temas a serem
abordados. Além disso, será utilizada a pesquisa descritiva. Para a coleta de dados, serão feitas
entrevistas com o público envolvido, além de questionários.

      1.6.4.1 Conteúdo Programático
      A modalidade da ação de Extensão Universitária é "Programa", não necessitando do preenchimento deste

item no formulário do SIGProj.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

Este  programa tem uma relação muito próxima com o ensino e pesquisa, uma vez que as três ações
evidenciam pesquisa-ação e particpante.

      1.6.6 Programação
      A modalidade da ação de Extensão Universitária é "Programa", não necessitando do preenchimento deste

item no formulário do SIGProj.

      1.6.7 Avaliação
Pelo Público
Será divulgado um e-mail para coletar opiniões/sugestões e avaliação do programa.

Pela Equipe
Durante o projeto, triimestralmente, será feito análise e propostas de ajustes, com avaliação contínua das
atividades.


      1.6.8 Solicitação de Apoio
      A modalidade da ação de Extensão Universitária é "Programa", não necessitando do preenchimento deste

item no formulário do SIGProj.
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      1.6.9 Referências Bibliográficas

BERNHEIM, Carlos Tunnermann. El nuevo concepto de extensión
universitária. México, Universidade Autônoma do México, 1978.
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UNIVERSITÁRIA DA ACAFE, 6., 2005, Chapecó. Anais 2005.  Argos Editora Universitária.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. 5.ed. . SP: Global,1998.
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manejo das abelhas sem ferrão. Ed. Tecnapis, São Paulo.

      1.6.10 Observações

Para este programa, está previsto a alocação de três bolsistas e acadêmicos-voluntários, incluindo
acadêmicos beneficiados pelo PRAPE

1.7 Divulgação/Certificados

      Meios de Divulgação: Cartaz, Folder, Internet, Imprensa

      Contato: 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC-CEPLAN
fone - 47 -36351833

      Emissão de Certificados: Participantes, Equipe de Execução

      Qtde Estimada de Certificados para Participantes: 200

      Qtde Estimada de Certificados para Equipe de Execução: 8

      Total de Certificados: 208

      Menção Mínima: MM

      Frequência Mínima (%): 75

      Justificativa de Certificados: 
Os certificados serão expedidos, conforme o público-alvo:
a) professores: 40
b) alunos de ensino fundamental: 120
c) apicultores: 401.8 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim
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      Produtos: Artigo
Jornal
Produto Audiovisual-CDROM
Programa de Rádio
Relatório Técnico

      Descrição/Tiragem: 40 CDS para professores
10 CDS para escolas
40 cds PARA APICULTORES

1.9 Anexos
Não há nenhum anexo

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UDESC

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Arlindo Costa 40 horas UDESC 160 hrs

Coordenador, 

Colaborador, 

Gestor

Oto Roberto Bormann 40 horas UDESC 160 hrs Colaborador

Discentes da UDESC

Não existem Discentes na sua atividade

Técnico-administrativo da UDESC

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UDESC

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Arlindo Costa
Nº de Matrícula: 1705180
CPF: 49175327953
Email: arlindo.costa@udesc.br
Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: (47)3642-4987 / (47)3635-1833 / (47)91836002

Gestor:
Nome: Arlindo Costa
Nº de Matrícula: 1705180
CPF: 49175327953
Email: arlindo.costa@udesc.br
Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: (47)3642-4987 / (47)3635-1833 / (47)91836002
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2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: - Elaboração dos materiais de divulgação
- Reuniões com a equipe de execução;
- Publicação do programa nos meios de comunicação

Início: Mar/2012 Duração: 1 Mês
Carga Horária: 32 Horas/Mês
Responsável: Arlindo Costa (C.H. 16 horas/Mês)
Membro Vinculado: Oto Roberto Bormann (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Avaliação com o grupo participante
Relatório final

Início: Dez/2012 Duração: 1 Mês
Carga Horária: 32 Horas/Mês
Responsável: Arlindo Costa (C.H. 16 horas/Mês)
Membro Vinculado: Oto Roberto Bormann (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Operacionalização das atividades

Início: Mai/2012 Duração: 7 Meses
Carga Horária: 32 Horas/Mês
Responsável: Arlindo Costa (C.H. 16 horas/Mês)
Membro Vinculado: Oto Roberto Bormann (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Reunião com os sujeitos os sujeitos sociais da pesquisa;
Agendamento dos locais para a realização das atividades

Início: Abr/2012 Duração: 1 Mês
Carga Horária: 32 Horas/Mês
Responsável: Arlindo Costa (C.H. 16 horas/Mês)
Membro Vinculado: Oto Roberto Bormann (C.H. 16 horas/Mês)

3. Receita

3.1 Arrecadação

Descrição Tipo Quantidade Custo Unitário

Não há arrecadação 0 0,00

Total R$ 0,00

3.2 Recursos da IES (UDESC)

Bolsas Valor(R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes (3390-18) 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores (3390-20) 0,00
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Subtotal R$ 0,00

Rubricas Valor(R$)

Material de Consumo (3390-30) 220,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 120,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3390-36) 5.460,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(3390-39)
0,00

Equipamento e Material Permanente (4490-52) 2.200,00

Encargos Patronais (3390-47) 0,00

Subtotal R$ 8.000,00

Total: R$ 8.000,00

3.3 Recursos de Terceiros
Não há Recursos de Terceiros.

3.4 Receita Consolidada

Elementos da Receita (Com Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UDESC): Bolsas + Outras Rubricas) 8.000,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 8.000,00

Elementos da Receita (Sem Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UDESC): Rubricas) 8.000,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 8.000,00

4. Despesas

Elementos de Despesas Arrecadação (R$)
IES

(UDESC)(R$)
Terceiros (R$) Total (R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Estudantes (3390-18)
0,00 0,00 0,00 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (3390-20)
0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consumo (3390-30) 0,00 220,00 0,00 220,00

Passagens e Despesas com

Locomoção (3390-33)
0,00 120,00 0,00 120,00
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Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Física (3390-36)
0,00 5.460,00 0,00 5.460,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica (3390-39)
0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento e Material Permanente

(4490-52)
0,00 2.200,00 0,00 2.200,00

Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas (Impostos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Total 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 8.000,00

Oito Mil Reais

A seguir são apresentadas as despesas em relação a cada elemento de despesa da atividade: Diárias - Pessoal
Civil, Material de Consumo, Passagens e Despesas com Locomoção, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Equipamento e Material Permanente, Bolsistas e Outras
Despesas. Nos respectivos quadros de despesas são apresentados itens específicos, sendo relevante destacar
o campo “Fonte”. O campo “Fonte” refere-se à origem do recurso financeiro, podendo ser Arrecadação,
Instituição e Terceiros.

4.1 Despesas - Diárias
Não há Diárias.

4.2 Despesas - Material de Consumo

Descrição Qtde Unidade Custo Unitário Fonte Custo Total

folha de papel sulfite

pastas com elástico

blocos para anotações

canetas

crachás

1.000 Unidade(s) R$ 0,10 IES (UDESC) R$ 100,00

pastas com elástico 60 Unidade(s) R$ 2,00 IES (UDESC) R$ 120,00

Total R$220,00

4.3 Despesas - Passagens

Percurso Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

Curitiba-PR » São Bento do Sul » Curitiba-PR 4 R$ 30,00 IES (UDESC) R$ 120,00

Total R$120,00

Observação: As passagens são para as viagens de palestrantes oriundos da Universidade Federal do Paraná
para ministrarem, respectivamente, um curso e, uma palestra

4.4 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Descrição Fonte Custo Total

Palestrante para curso de Educação Ambiental IES (UDESC) R$ 1.510,00
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Palestrante para curso de Educação Ambiental IES (UDESC) R$ 1.250,00

Palestrante sobre agenda 21 IES (UDESC) R$ 1.500,00

Palestra para apicultores através de curso de 08 horas IES (UDESC) R$ 1.200,00

Total R$5.460,00

Observação: Será ministrado um curso para apicultores com carga horária de 08 horas por um professor da
UFPR, especialista na área.
No curso de Educação Ambiental, será proferida uma palestra sobre o tema Educação Ambiental, que norteará
todo o trabalho com professores no decorrer do ano

4.5 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica.

4.6 Despesas - Equipamento e Material Permanente

Descrição Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

4 tonners de Impressora Laserjet P2055DN - HP 4 R$ 200,00 IES (UDESC) R$ 800,00

Impressora Laserjet P2055DN - HP 1 R$ 1.400,00 IES (UDESC) R$ 1.400,00

Total R$2.200,00

Observação: A compra da impressora é indispensável, pois serão confeccionadas apostilas e materiais para
professores (Educação Ambiental), apicultores (apostila e folder), alunos (folder e caderno didático)

4.7 Despesas - Bolsistas

Nome do Bolsista
Início/Térm

ino
Fonte

Tipo

Institucional
Bolsa/Mês Custo Total

[!] A ser selecionado
01/03/2012

31/12/2012
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

[!] A ser selecionado
01/03/2012

31/12/2012
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

[!] A ser selecionado
01/03/2012

31/12/2012
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

Total R$0,00

Observação: Para a execução do programa, é mister que o coordenador e os dois colaboradores necessitem de
três bolsistas para as atividades que demandam tempo e contatos com os grupos envolvidos na pesquisa, além
da confecção de materiais didáticos

Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s)
[!] A ser selecionado

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
Colaborar nas atividades do programa
Auxiliar o coordenador e gestores
Realizar contato com o público-alvo
- Confeccionar materiais didáticos
- Interagir com o público-alvo

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
Março: realização de contatos, produção de material de divulgação;
Abril: contatos
Maio a dezembro: realização das atividades propostas

[!] A ser selecionado

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)
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Objetivos: 
Colaborar nas atividades do programa
Auxiliar o coordenador e gestores
Realizar contato com o público-alvo
- Confeccionar materiais didáticos
- Interagir com o público-alvo

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
Março: realização de contatos, produção de material de divulgação;
Abril: contatos
Maio a dezembro: realização das atividades propostas

[!] A ser selecionado

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
Colaborar nas atividades do programa
Auxiliar o coordenador e gestores
Realizar contato com o público-alvo
- Confeccionar materiais didáticos
- Interagir com o público-alvo

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
Março: realização de contatos, produção de material de divulgação;
Abril: contatos
Maio a dezembro: realização das atividades propostas

4.8 Despesas - Outras Despesas

Descrição Fonte Custo Total

INSS - 11% Arrecadação R$ 0,00

ISS - 5% Arrecadação R$ 0,00

PATRONAL - 20% Arrecadação R$ 0,00

SubTotal 1 R$ 0,00

INSS - 11% IES (UDESC) R$ 0,00

ISS - 5% IES (UDESC) R$ 0,00

PATRONAL - 20% IES (UDESC) R$ 0,00

SubTotal 2 R$ 0,00

INSS - 11% Terceiros R$ 0,00

ISS - 5% Terceiros R$ 0,00

PATRONAL - 20% Terceiros R$ 0,00

SubTotal 3 R$ 0,00

Total R$0,00

4.9 Despesas - Resolução de Destinação Específica da IES (UDESC)

Discriminação R$

Total 0,00
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5. Critérios para Avaliação da Ação (Reservado à Comissão de Extensão)

Seleção no Centro Pontuação

1. Atuação transformadora e de impacto sobre questões regionais prioritárias.

2. Interação concreta com a comunidade e seus segmentos significativos.

3. Relevância social, ambiental, artístico, cultural, científica e/ou econômica.

4.
Atendimento às áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos,

educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho.

5. Caráter interdisciplinar, interdepartamental, intercentros, interinstitucional.

6. Pertinência técnica e metodológica da ação.

7. Articulação entre ensino, pesquisa e produção artístico-cultural.

8. Divulgação do Curso, Centro e Instituição.

9. Compatibilidade entre os recursos solicitados e as exigências da atividade.

10.
Possibilidade de impactos das ações do projeto, no processo de qualificação

social dos estudantes e dos cursos envolvidos na execução.

Total

Cada item receberá pontuação até 1 (um).

Os itens acima deverão ser utilizados para a análise de cada atividade recebendo a pontuação adequada.

Parecer do Departamento:

Relator(a) Chefe do Departamento

Data de aprovação:

Parecer da Comissão de Extensão:

Relator(a) Presidente da Comissão

Data de aprovação:
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Parecer do Conselho de Centro:

Relator(a) Presidente do Conselho

Data de aprovação na unidade executora:

RESERVADO À PROEX:

Data de Entrada: /          /

Aprovado em: /          /

Não Aprovado: (   )

Justificativa:

Relator(a)

, 14/10/2011
Local Arlindo Costa

Coordenador(a)/Tutor(a)
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