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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°: 213850.1079.6241.24092015

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: EDUCAÇÃO CIENTÍFICA PARA PROFESSORES

      Coordenador: Arlindo Costa / Docente

      Tipo  da Ação: Programa

      Ações Vinculadas: Não existem ações vinculadas

      Edital: EDITAL PAEX 07/2015

      Faixa de Valor: 

      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: 01/03/2016

      Término Previsto: 31/12/2016

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Arlindo Costa / Docente

      Órgão Financeiro: Conta Única

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 8 horas

      Justificativa da Carga Horária: Carga horária de 08 hora, sendo duas para cada projeto e mais
duas para o coordenador

      Periodicidade: Anual
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      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Regional

      Tem Limite de Vagas? Sim

      Número de Vagas: 200

      Local de Realização: UDESC CEPLAN  e UnC- Campus Mafra

      Período de Realização: abril a novembro de 2016

      Tem Inscrição? Sim

      Início das Inscrições: 01/03/2016

      Término das Inscrições: 20/03/2016

      Contato para Inscrição: UDESC-CEPLAN - arlindo.costa@udesc.br

      Tem Custo de Insc./Mensalidade? Não

1.3 Público-Alvo

Professores da rede pública (Ciências, Matemática, Química, Física e Biologia)
Alunos de ensino médio

      Nº Estimado de Público: 210

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 3 3 0 0 0 6

Instituições Governamentais Federais 0 2 0 0 0 2

Instituições Governamentais Estaduais 2 0 0 0 200 202

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

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 5 5 0 0 200 210

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

1.4 Parcerias
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Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

25 gerencia de

educação

25

gered
Externa à IES

Organização de Iniciativa

Privada

Universidade do Contestado  -

Mafra - parceria

prefeitura municipal de

mafra
PMF Externa à IES

Instituição Governamental

Municipal

cedência de professores para

cursos, além de alunos

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Humanas » Educação » Ensino-Aprendizagem » Métodos
e Técnicas de Ensino

      Área Temática Principal: Educação

      Área Temática Secundária: Tecnologia e Produção

      Linha de Extensão: Espaços de ciência

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

Este programa contempla três projetos relacionados à Educação Científica nas escolas públicas do
planalto norte de Santa Catarina, sendo eles: Mostra que Ciência e Tecnologia através de curso para
professores, elaboração de material didático, orientação dos alunos para a Mostra de CT realizada
anualmente na Universidade do Contestado em Mafra; o segundo, curso de técnica de projetos para
professores através de curso com DVd expecífico e material apostilado; o terceiro, 'Astronomia nas
escolas', através de mini-cursos para alunos de ensino fundamental e médio com uso de luneta para
ampliar o interesse em Astrofísica e a olimpíada de astronomia. São três projetos que motivarão os
professores da área de Ciências da Natureza a desenvolverem nos alunos competências e habilidades, o
espírito científico e criativo. Pretende-se atingir com este programa, mais de 200 pessoas , entre
professores e alunos da rede pública estadual, endossando o vocacionamento extensionista da
UDESC-CEPLAN.  Essa inserção da UDESC-CEPLAN na rede pública estadual, além de realizar um
trabalho de aproximação universidade-escola, oportuniza os alunos de conhecerem as atividades da
UDESC através do trabalho dos professores e dos bolsistas envolvidos na dinamização e
operacionalização do programa.

       Palavras-Chave:

educação científica, mediação, instrumentalização, método científico

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

A relevância deste programa, pauta-se nas seguintes alíneas:
a) formação continuada dos professores;
b) atividades práticas na área de Ciências da Natureza;
c) elaboração de projetos científicos com os alunos visando a Mostra de Ciência e Tecnologia;
d) integração universidade - escolas públicas.

      1.6.1 Justificativa

A realização de um programa que contemple a Educação Científica através de três projetos e, que
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oportunize alunos e professores da rede pública de ensino de Santa Catarina (planalto norte), através de
cursos, estudos de Astrofísica com uso de luneta, textos de físicos que estudam(ram) astrofísica. incentivo
para a elaboração de trabalhos científicos visando a mostra de CT, curso para professores sobre técnica
de projetos e emprego do método científico,   dão credibilidade para que este programa seja desenvolvido
no ano de 2016. É mister ressaltar que raramente professores têm cursos de formação nas suas áreas
específicas, razão pelo qual este curso assume uma relevância. No que tange aos alunos, além de
incentivo através de cursos, mini-feiras de CT, estudos de astronomia, desde a invenção do livro numa
abordagem de CTS, passando por Galileu, os alunos terão oportunidade de conhecerem a história da
ciência, as variáveis nas invenções e reproduções das mesmas nas mini-feiras, como por exemplo a
máquina de vapor de Heron de Alexandria. Capacitar professores, faz com que a UDESC-CEPLAN seja
reconhecida pela Secretaria de Estado da Educação como uma co-parceira nesse programa.

      1.6.2 Fundamentação Teórica

Educação Científica
Educação científica é vista como uma das habilidades do século XXI, por ser este século marcado pela
“sociedade intensiva de conhecimento”, sendo apreciada como referência fundamental de toda a trajetória
de estudos básicos e superiores, com realce fundamental a tipos diversificados de ensino médio e técnico.
Hoje, desafio maior é produzir
conhecimento, e não mais apenas “transmitir”. 
Por outro lado, a educação científica se apóia, primordialmente, na expectativa da sociedade intensiva de
conhecimento, reconhecendo que a produção de conhecimento inovador se tornou, tanto mais, o divisor
de águas em termos de oportunidades de desenvolvimento.
Através dos conteúdos abordados em sala de aula, devemos oferecer condi-ções aos alunos de refletir e
tomar decisões racionais sobre questões da sua vida e dos seres que com ele interagem, sendo que a
tarefa da escola não se resume em instrumentalizar o aluno para a compreensão do mundo que o rodeia.
No contexto social atual, é imprescindível instrumentalizar o educando para o pensamento críti-co.
Apesar da aceitação explícita desse propósito pela maioria dos educadores, há uma incoerência entre o
pensar e o agir, entre o proposto teoricamente e a realidade de sala de aula. 
A incoerência verifica-se porque uma proposta de reformulação de ensino de Ciências representa sempre
uma mudança de postura em relação às Ciências, o que não acontece devido, principalmente à falta de
preparação de docentes para assumirem tal mudança. Urge criar oportunidades para que cada professor
repense as questões relativas ao homem, à sociedade, à educação, à ciência e tecnologia.
Os conteúdos científicos não devem ser transmitidos como verdadeiros dog-mas. Não podemos continuar
ensinando uma ciência já produzida, aceitando-a passivamente, sem reflexo, sem questionar as idéias
subjacentes a ela. 
O ensino de Ciências deve levar o jovem à compreensão do mundo que o cerca, abordando não somente
os fatos e princípios científicos, mas oferecendo condições para que ele possa tomar posição com relação
a esses fatos e analisar as implicações sociais da ciência e da tecnologia. Ciências deve ser ensinada
buscando a funcionalidade dos conhecimentos científicos, lembrando sempre que o rápido progresso da
ciência e o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, resultaram da aplicação conscienciosa ou
inconscienciosa do método científico.
O ensino de Ciências não pode continuar se mantendo em caráter essencial-mente informativo, de mero
repasse de fatos e princípios científicos. Aos alunos deve ser dada a oportunidade de vivenciar a
metodologia científica em aulas práticas que não só explore a demonstração ilustrativa, como ocorre nas
Feiras de Ciências, mas também exercite o processo investigatório. Resulta disso o desenvolvimento de
projetos à pesquisa científica e da dinamização de atividades como Clubes de Ciências, Mostras de CTS,
Gincanas Científicas, etc.
Também a falta de integração entre as disciplinas científicas dificulta a aprendizagem dos conteúdos, pois
os alunos não tendo uma visão de conjunto dos fenômenos físico-químico-biológicos, não percebem as
relações existentes entre o que se estuda na escola e a realidade que o cerca.
As Feiras de Ciências que vem ocorrendo há muitos anos nas cidades onde des¬envolvemos a pesquisa
com professores, ainda não apresentou dados que ve-nham a contribuir para a superação do atu¬al
quadro que o ensino de Ciências en-contra-se, inserido num mo¬delo de escola racionalista acadêmica.
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Nas pesquisas anteriores realizadas com professores e alunos participantes de Feiras de Ciências das
duas cidades, constatou-se que a maioria dos trabalhos são retirados de livros didáticos, que as Feiras
ainda são consideradas atividades extra-curriculares, que são realiza¬das sem nenhuma programação,
que acaba sendo um ponto final no desenvolvimento de trabalhos e não um ponto de partida; os alunos
não superam  o que é de senso comum no ensino de Ciências; as Feiras acabam sendo considera-das
'vitrines' de trabalhos, muitas vezes descontextualizados do que se faz em sala de aula. 
Como os professores participantes desta pesquisa já passaram pela experiência das Feiras de Ciências,
buscou-se através da Mostra CTS, as seguintes inovações:
- Que todos os trabalhos apresentados tenham princípios científicos e tecnológicos;
- Que envolva toda a turma durante as etapas do trabalho, desde o enunciado do problema ao momento
da exposição para o público presente;
- Que envolva,  na medida do possível, outras disciplinas afins;
- Que seja dada ênfase à interação Ciência-Tecnologia-Sociedade nos conteúdos, pois os trabalhos serão
uma conseqüência do que se trabalhou em sala de aula.
 Novas tendências, como a tricotomia Ciência-Tecnologia-Sociedade, ao que parece, surgem como um
novo paradigma pedagógico, tendo em vista  as profundas transformações pela qual  a humanidade vem
passando à luz de um novo século, as quais a escola não pode deixar de abordar em seus conteúdos.
       Para KRASILCHICK (1988, p.59):
'...os currículos devem refletir as relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Esta análise não
pode ser desvinculada de valores, de sistemas éticos, de paradigmas, padrões que, por sua vez, têm de
ser testados e colocados em prática em diferentes situações que envolvem decisões individuais,
familiares, comunitários, decisões de âmbito nacional e internacional e decisões que afetam o fu-turo da
humanidade.'
Repensar a construção do conhecimento científico, faz-se  necessário porque o ensino de Ciências, na
maioria das escolas é apresentado como matéria descritiva, com ênfase em definições resumidas, as
quais são normalmente retiradas de livros didáticos, condicionadas a termos técnicos e classificações
fundadas nas nomenclaturas científicas. Isto leva o aluno a pensar que ciência está fora de seu cotidiano,
de sua realidade. É criado um cientificismo artificial assentado em nomenclaturas e conceitos, muitas
vezes ultrapassados e incorretos. Evidencia-se, as-sim, que o atual ensino de ciências exige dos alunos
uma atividade meramente contemplativa das informações que lhes são transmitidas durante as aulas, e
que devem ser memorizadas para os momentos de avaliação. 
A aplicação do método científico no currículo de primeiro grau é apresentado por OLIVEIRA (1988):
'... em se tratando do currículo de primeiro grau o professor poderá oferecer pro-postas de investigação
científica oportunizando ao aluno a descoberta ou com-provações partindo de situações simples, buscando
um aprofundamento à complexidade. O caminho dentro do método científico não obriga a seguir todos os
seus passos mas àqueles que se façam necessários para serem atingidos os objetivos propostos.'(p.35)
Essa forma de ver, justifica porque no ensino por descoberta, assume importância decisiva a apresentação
de situações problemáticas que induzam alunos a resolvê-las ativamente. Para ZAMBRANO (1993, p.53)
'os procedimentos científicos, como observação, formulação de hipóteses, controle de variáveis,
levantamento de conclusões, etc, desempenham papel muito importante no processo
ensino-aprendizagem...'
 Entre os defensores do ensino por descoberta, destaca-se Jerome BRUNER, que aponta algumas
vantagens, entre elas:
- Incrementa o potencial intelectual, pois ajuda a criança a aprender a resolver problemas, a transformar a
informação e a prosseguir na sua tarefa de aprender.
- Substitui a motivação extrínseca pela intrínseca, já que a recompensa está na pró-pria descoberta.
- Estimula a aprendizagem da heurística da descoberta, que logo será aplicada a outras situações.
- Ajuda a reter o conhecimento na memória de forma organizada. Como o principal problema da memória
humana não é o armazenamento da informação, mas seu resgate, estando o conhecimento bem
organizado, ele poderá ser recuperado facilmente.
Além de Bruner, destacam-se também Jean Piaget e Robert Gagné que disseminaram também o ensino e
aprendizagem por descoberta.
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A interação Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) deve fazer parte do progra-ma de ciências. Devemos
estar atentos para a contraposição, isto é, a visão de cientistas, na qual a ciência também é concebida
como o fim de um processo, tendo em vista que o seu interesse é esclarecer o fenômeno que está sendo
pesquisado.
É preciso ter no país um quadro de cientistas para buscarmos nosso desenvolvimento. Nesses termos, é
preciso incentivar a pesquisa para as áreas essenciais, e para chegarmos a esse resultado, precisamos
investir na ciência básica, isto é, dar prioridades e condições para o desenvolvimento da pesquisa, para
que tenhamos também resultados na tecnologia.
 Estas áreas vêm a satisfazer as necessidades criadas pelo modelo capitalista e isto implica a criação de
novas exigências, o que garante o dinamismo desta sociedade em que estamos inseridos.
A interação CTS, há algum tempo vem sendo defendida por diversos segmentos da sociedade. Para
SKOLIMOWSKI citado por TAGLIEBER (1986, p.15):
'a ciência tem como meta  aplicação do nosso conhecimento através do desenvolvimento de teorias cada
vez melhor: a tecnologia ao invés, cria artefatos com finalidade de aumentar a eficácia.(...) Enquanto a
ciência procura compreender a natureza, a tecnologia se esforça para torná-la útil ao homem.'
É indiscutível que o nosso país precisa sair desse subdesenvolvimento cientí-ico e tecnológico em que se
encontra. E novamente destaca-se o papel que a educação representa, pois podemos considerá-la como
uma mola propulsora para esse crescimento.
'Vivemos hoje um momento de notáveis avanços tecnológicos e científicos, com impacto violento sobre a
nossa atividade diária. Mas nossa participação nesses avanços tem sido de meros consumidores sem
alternativas. A visão estreita e equivocada de uns poucos que se investiram no direito de decidir por uma
Nação, nos fizeram `engolir' pacotes tecnológicos, colocando à nossa disposição to-das as facilidades de
um mundo cibernético(...) O país é hoje tecnologicamente dependente. Só há uma maneira de romper
essa dependência: buscar soluções próprias. Isso a gente aprende.'(MALDANER, 1986: p.8).
Além disso, serão trabalhados educação ambiental e sustentabilidade e, técnica de projetos.

      1.6.3 Objetivos

- Disseminar a Educação Científica entre professores e alunos da rede pública estadual de Santa Catarina
(planalto norte);
- Oportunizar aos professores da Área de Ciências da Natureza de participarem de curso sobre Técnica de
Projetos visando a produção de trabalhos científico com os respectivos alunos de ensino fundamental e
médio;
- Desenvolver nos alunos o interesse pela ciência através de orientação de projetos científicos que
culminem em mini-feiras de ciências e na Mostra de CT na Universidade do Contestado;
- Motivar os professores  para ensinarem através de pesquisa, sendo ela o princípio de ação docente

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

O trabalho será desenvolvido através de encontros bimestrais de oito horas, totalizando a carga horária de
quarenta horas, através de palestras, oficinas pedagógicas, viagem de estudos, oficina de teatro.

A avaliação dar-se-á através de um instrumento de coleta de dados entre o público envolvido sobre as
etapas do curso e sua relevância, sendo a posteriori, tabulados e apresentados no relatório final. A
avaliação da equipe será qualitativa, tanto quanto do processo, quanto do produto.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

No que tange ao programa, a pesquisa está contemplada através de orientações aos professores de,
juntamente com seus alunos apresentarem soluções para problemas de âmbito local através da
experimentação e produção de materiais. O ensino através das formações continuadas e, a extensão por
excelência nas atividades a serem desenvolvidas com professores e alunos e inserções das comunidades
através da solução de problemas no campo do ensino-aprendizagem
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      1.6.6 Avaliação
Pelo Público
	Através de um instrumento de coleta de dados quantitativo com questões fechadas.
Resultado da premiação da Mostra

Pela Equipe
Através de reuniões no decorrer do curso

      1.6.7 Referências Bibliográficas

ASTOLFI, J.P. & DEVELAY, M. A didática das ciências. Campinas: Papirus, 1991.

CARVALHO, A.M.P. de & PÉREZ, D.G. Formação de professores de ciências. São Paulo: Cortez, 1993.

COSTA, Arlindo. As mostras de CTS como fator de mudança nos códigos educacionais em escolas
públicas. In: Comunicações - V Encontro 'Perspectivas do Ensino de Biologia'. São Paulo: USP, 1994.

-----. Clube de ciências 'Pequeno Príncipe': uma realidade na área rural. Revista do PROCIRS, Porto
Alegre, 1(1): 38, Jan/jun 1988.
DELIZOICOV, D. & ANGOTTI, J.A. Metodologia do ensino de ciências. São Paulo: Cortez, 1990.

GRAZZIOTIN, G.G. et alii. Feiras de ciências. Porto Alegre: Secretaria da Educação, 1983.

HENNIG, G. Metodologia do ensino de ciências. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1986.

KRASILCHICK. M. O professor e o currículo de ciências. São Paulo: EPU/USP, 1983.

      1.6.8 Observações

1.7 Divulgação/Certificados

      Meios de Divulgação: Cartaz, Folder, Mala Direta, Internet, Imprensa

      Outros meios de Divulgação: Youtube

      Contato: 
Prof Arlindo Costa
arlindo.costa@udesc.br

      Emissão de Certificados: Participantes, Equipe de Execução

      Qtde Estimada de Certificados para Participantes: 80

      Qtde Estimada de Certificados para Equipe de Execução: 5

      Total de Certificados: 85

      Menção Mínima: MS

      Frequência Mínima (%): 75

      Justificativa de Certificados: 
Certificado para professores de três pólos, sendo: 30 em São Bento
do Sul, 30 em Mafra e, 20 Itaiópolis (Papanduva)

1.8 Outros Produtos Acadêmicos
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      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Artigo Completo

      Descrição/Tiragem: Artigo em revista sobre Educação e Ciências

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 da

Ação, 

Gestor

Discentes da UDESC

Nome Curso Instituição Carga Funções

Julia Hornickq
Engenharia de

Produção
UDESC 40 hrs Estudante voluntário

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

2.2 Cronograma de Atividades
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Atividade: Divulgação dos projetos que integram o programa, elaboração de materiais,
reuniões da equipe de trabalho

Início: Mar/2016 Duração: 1 Mês
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Arlindo Costa (C.H. 16 horas/Mês)
Membro Vinculado: Julia Hornickq (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: Operacionalização dos projetos através de contato com os respectivos
público-alvo

Início: Abr/2016 Duração: 1 Mês
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Arlindo Costa (C.H. 16 horas/Mês)
Membro Vinculado: Julia Hornickq (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: Operacionalização dos projetos conforme cronogramas específicos

Início: Mai/2016 Duração: 7 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Arlindo Costa (C.H. 16 horas/Mês)
Membro Vinculado: Julia Hornickq (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: Relatórios parciais dos projetos

Início: Nov/2016 Duração: 1 Mês
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Arlindo Costa (C.H. 16 horas/Mês)
Membro Vinculado: Julia Hornickq (C.H. 4 horas/Mês)

Responsável Atividade
2016

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Arlindo Costa Divulgação dos projetos que integram o prog... - - X - - - - - - - - -

Arlindo Costa Operacionalização dos projetos através de c... - - - X - - - - - - - -

Arlindo Costa Operacionalização dos projetos conforme cro... - - - - X X X X X X X -

Arlindo Costa Relatórios parciais dos projetos - - - - - - - - - - X -

3. Receita

3.1 Arrecadação
Não há Arrecadação.

3.2 Recursos da IES (UDESC)
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Bolsas Valor(R$)

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

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

Subtotal R$ 0,00

Rubricas Valor(R$)

Material de Consumo (3390-30) 1.900,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 100,00

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

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3390-36) 4.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(3390-39)
0,00

Equipamento e Material Permanente (4490-52) 2.000,00

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 1.900,00 0,00 1.900,00
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Passagens e Despesas com

Locomoção (3390-33)
0,00 100,00 0,00 100,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Física (3390-36)
0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Outros Serviços de Terceiros -

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

Equipamento e Material Permanente

(4490-52)
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

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

arame grosso - 100 metros 1 metros R$ 50,00 IES (UDESC) R$ 50,00

bolas de isopor de

diferentes diâmetros
150 Unidade(s) R$ 3,00 IES (UDESC) R$ 450,00

motorzinho 50 Unidade(s) R$ 20,00 IES (UDESC) R$ 1.000,00

tinta guache estojo 50 Unidade(s) R$ 8,00 IES (UDESC) R$ 400,00

Total R$1.900,00

4.3 Despesas - Passagens

Percurso Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

Curitiba » São Bento do Sul » Curitiba 4 R$ 25,00 IES (UDESC) R$ 100,00

Total R$100,00

Observação: As passagens são para deslocamento dos docentes da UFPR para ministrarem os cursos

4.4 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
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Descrição Fonte Custo Total

Pagamento de docentes para mini-cursos e oficinas para professores IES (UDESC) R$ 4.000,00

Total R$4.000,00

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

Aquisição de um telescópio para análise e

observação do sistema solar
1 R$ 800,00 IES (UDESC) R$ 800,00

Sistema solar com motor para representar a

translação e rotação da Terra e de seu satélite

natural - a Lua

3 R$ 400,00 IES (UDESC) R$ 1.200,00

Total R$2.000,00

Observação: Os materiais permanentes servirão de rotatividade para os cursos

4.7 Despesas - Bolsistas

Nome do Bolsista
Início/Térm

ino
Fonte

Tipo

Institucional

Remuneração/M

ês
Custo Total

Julia Hornickq
01/03/2016

31/12/2016
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

[!] A ser selecionado
01/03/2016

31/12/2016
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

Total R$0,00

Observação: Bolsa de extensão para acadêmico(a) auxiliar o professor na pesquisa

Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s)
Julia Hornickq

Carga Horária Semanal: 4 hora(s)

Objetivos: 
Março a dezembro: trabalho com o coordenador do projeto nas etapas de execução do projeto

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
de março a dezembro: elaboração de relatórios

[!] A ser selecionado

Carga Horária Semanal: 4 hora(s)

Objetivos: 
Trabalho de parceria com o coordenador do Programa

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
março a dezembro: atendimento aos respectivos planos de trabalho do professor coordenador e
extensionista

4.8 Despesas - Outras Despesas

Descrição Fonte Custo Total

INSS - 0% Arrecadação R$ 0,00

ISS - 0% Arrecadação R$ 0,00
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PATRONAL - 0% Arrecadação R$ 0,00

SubTotal 1 R$ 0,00

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

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

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

SubTotal 2 R$ 0,00

INSS - 0% Terceiros R$ 0,00

ISS - 0% Terceiros R$ 0,00

PATRONAL - 0% 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

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.
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Parecer do Departamento:

Relator(a) Chefe do Departamento

Data de aprovação:

Parecer da Comissão de Extensão:

Relator(a) Presidente da Comissão

Data de aprovação:

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)
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, 09/11/2015
Local Arlindo Costa

Coordenador(a)/Tutor(a)
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