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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°: 246535.1266.6716.15092016

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: ODS - Conscientização e Práticas

      Coordenador: Nadir Radoll Cordeiro / Docente

      Tipo  da Ação: Programa

      Ações Vinculadas: Não existem ações vinculadas

      Edital: EDITAL PAEX 08.2016

      Faixa de Valor: 

      Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

      Unidade Geral: CEPLAN - Centro de Ensino do Planalto Norte

      Unidade de Origem: DTI - Departamento de Tecnologia Industrial

      Início Previsto: 01/03/2017

      Término Previsto: 31/12/2017

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Nadir Radoll Cordeiro / Docente

      Órgão Financeiro: Conta Única

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 720 horas

      Justificativa da Carga Horária: Carga horária destinada aos projetos que fazem parte do Programa,
sendo distribuídos da seguinte forma:
Projeto 1 - Programa Radiofônico – ODS – Objetivos Do
Desenvolvimento Sustentável (Profa. Nadir Radoll Cordeiro - 4
horas/semanais; Profa. Vera Marques - 1h/s CEAD); 
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Projeto 2 - Coaching para cooperados – aplicação na cooperativa de
material reciclável de São Bento do Sul (Profa. Nadir Cordeiro - 4
h/s) Prof. Nilson Ribeiro Modro (2h/s)
Projeto 3 - Lixo que não é lixo - (Profa. Nadir Cordeiro - 4 h/s); Prof.
Fernanda H. Bauren 2 h/s; Prof. Ernesto Garbe 1 h/s) 
Representando 72 horas no mês e 720 horas no ano

      Periodicidade: Outra

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Regional

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: Rádio UDESC Joinville; CEPLAN;  
Cooperativa dos Catadores de Material Reciclável de São Bento do
Sul;
EXPOAMA - evento da Cidade

      Período de Realização: Março a dezembro de 2017.

      Tem Inscrição? Sim

      Início das Inscrições: 01/04/2017

      Término das Inscrições: 20/04/2017

      Contato para Inscrição: UDESC/CEPLAN (O grupo irá até a cooperativa e em uma roda de
conversa, será feito alguns questionamentos para escolha dos
cooachees).
Lembrando que o público para o coaching será de 10 cooperados;
diferente do público total do projeto, que contempla os ouvintes da
rádio UDESC-FM e os seguidores da rede social do Movimento Nós
Podemos SC.

      Tem Custo de Insc./Mensalidade? Não

1.3 Público-Alvo

Ouvintes da rádio UDESC FM JOINVILLE; Cooperados da cooperativa de catadores de material reciclável de
São Bento do Sul.

      Nº Estimado de Público: 6670

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 31 460 0 26 10 527

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 1.000 1.000

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 10 20 5 0 0 35

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 3 3
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Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 25 25

Outros 1.100 1.200 80 200 2.500 5.080

Total 1.141 1.680 85 226 3.538 6.670

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

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Cooperativa dos

Catadores de Material

Reciclável de São

Bento do Sul

Cooper

catsbs
Externa à IES Grupo Comunitário

Para os projetos de PDCA e

RECICLAGEM - conforme

descrito em cada projeto.

Radio UDESC FM

Joinville

FM

UDESC

JOINVI

LLE

Interna à IES Rádio UDESC FM JOINVILLE
Para o projeto ECODICAS,

conforme descrito no projeto.

Movimento Nacional

ODS Nós Podemos

Joinville

ODS

Joinville
Externa à IES Movimento Social

O Movimento Nacional ODS -

' Nós Podemos Joinville'

participa do projeto de

extensão com sugestão de

temas,  sugestão de pessoas

que possam ser entrevistadas

e também na aprovação do

gingle de

abertura/encerramento do

programa.

Secretaria de Turismo

do Município de São

Bento do Sul

PMSBS Externa à IES
Instituição Governamental

Municipal

A secretaria de turismo do

município apoia o projeto '

reutilização e reciclagem de

materiais' e sede espaço para

a exposição dos produtos

produzidos pela cooperativa

na EXPOAMA (evento que é

realizado nos dias que

antecedem o aniversário da

cidade).
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1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Engenharias » Engenharia de Produção

      Área Temática Principal: Direitos Humanos e Justiça

      Área Temática Secundária: Meio ambiente

      Linha de Extensão: Temas específicos / Desenvolvimento humano

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

Os 193 países-membros das Nações Unidas adotaram oficialmente a nova agenda de desenvolvimento
sustentável, intitulada “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável”, na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, realizada na sede da ONU em Nova York, em
setembro de 2015. 
Essa agenda contém 17  Objetivos Sustentável (ODS), que devem ser implementados por todos os países
do mundo durante os próximos 15 anos, até 2030. 
É extremamente importante tornar esses objetivos conhecidos pela população em geral, pois se não forem
conhecidos, de que forma os objetivos podem ser alcançados?
Considerando a penetração do rádio, a proposta é da Rádio Udesc FM Joinville, por meio de sua
programação, influenciar na mudança cultural e na propagação de ações que atendam os ODS.
Além da proposta de conscientização, pela rádio, pretende-se atuar na cooperativa de materiais recicláveis
de São Bento do Sul, através do projeto de coaching e com isso tornar a cooperativa mais produtiva, com
melhor qualidade de vida para seus cooperados.
Apoiando a ideia da reutilização e venda de materiais descartados, a Secretaria do Município de São
Bento do Sul apoia o projeto e cede espaço para um stand na EXPOAMA – feira e exposição que
acontece anualmente na cidade. Para a participação nessa feira, os cooperados serão capacitados  tanto
no quesito atendimento, quanto no quesito de de produção dos produtos. A participação na feira também
tem como objetivo contribuir para que a comunidade possa conhecer formas de reutilizar/reciclar
materiais/embalagens estimulando a diminuição de descarte de  resíduos no aterro sanitário.

 

       Palavras-Chave:

Objetivos do Desevimento Sustentável, radiodifusão, coaching, Cooperativa de material reciclável

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

Esse programa de extensão não poderá ser executado sem a ação de bolsistas, pois algumas atividades
(como os programas de rádio), são extremamente técnicas.

      1.6.1 Justificativa

Dentro do Planejamento Estratégico da UDESC - CEPLAN - (Dimensão III - Política Institucional de
Responsabilidade Social) foi definido como estratégia: ' Apoio as ações voltadas para a inclusão social e o
desenvolvimento sustentável' e como ações 'Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e de extensão
voltados ao desenvolvimento social, qualidade de vida da população, educação ambiental (...)  Incentivar
práticas de voluntariado junto à comunidade acadêmica. 
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A UDESC assinou um termo de cooperação técnico-científica com o Movimento ODS Santa Catarina
(MODS-SC), visando cumprir com os compromissos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, aprovada pelos países membros da ONU durante sua 70ª Assembleia Geral realizada em
setembro de 2015, em Nova York.

Entre os objetos do convênio há o de de oferecer ações de extensão universitária, bem como:
- incentivar outras instituições de Santa Catarina a incorporar os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável;
- estimular a mudança do padrão de consumo atual visando ao desenvolvimento sustentável;
- fomentar parcerias e a constituição de redes de organização da sociedade civil, instituições de ensino,
órgão da imprensa e mídia, cidadãos e voluntários visando a municipalização dos ODs.

Os objetivos do programa de extensão atendem aos objetivos do convênio quanto a divulgação das
práticas dos ODS  por meio de programas na Rádio UDESC (incentivando outras instituições a incorporar
os ODS);  estimulando a mudança do padrão de consumo (tanto nos programas de rádio, quanto no
estímulo aos cooperados reciclarem produtos para venda;  na exposição dos produtos na EXPOAMA);
fomentando a parceria com outras instituições de ensino (no projeto temos a intenção de intensificar a
parceria com a Univille (com o Professor Jonathan Paes do Curso de Marketing e Propaganda; com a
Professora Gabriella Roesler Radoll - do Curso de Arquitetura da Católica - SC; com  Déborah S G Trufelli
do Instituto AMAR (OSCIP de Joinville e temos como participante a Professora Vera Marques - do Centro
de Educação à Distância da UDESC - que possui experiência na área da Educação de Jovens e Adultos,
Direitos Humanos e Políticas Públicas, dentre outras.

Esse projeto possui característica interdisciplinar, envolvendo os alunos das disciplinas de Planejamento
Estratégico e Gestão e Sistemas da Qualidade, interdepartamental envolvendo a disciplina de Gestão
Empresarial do Curso de Sistemas de Informação, Intercentros, envolvendo professores do CEPLAN e
CEAD e interinstitucional, com o envolvimento de professor da Univille, e da Universidade Católica.

      1.6.2 Fundamentação Teórica

Os 193 países-membros das Nações Unidas adotaram oficialmente a nova agenda de desenvolvimento
sustentável, intitulada “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável”, na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, realizada na sede da ONU em Nova York, em
setembro de 2015. Essa agenda contém 17  Objetivos Sustentável (ODS), que devem ser implementados
por todos os países do mundo durante os próximos 15 anos, até 2030. 
O consumismo é uma das características da sociedade contemporânea que produz impactos
preocupantes sobre o ambiente natural e construído. Em notícia publicada no Boletim 46 – ODS NÓS
PODEMOS SANTA CATARINA informa que no mês de agosto de 2016 a humanidade utilizou todos os
recursos naturais existentes para o ano inteiro, demonstrando que a demanda anual sobre a natureza vai
além do que o planeta pode regenerar durante um ano. A sociedade capitalista industrial criou o mito do
consumo como sinônimo de bem-estar e meta prioritária do processo civilizatório. A consequência do
crescente consumo é o impacto ambiental negativo, pois são retirados recursos finitos do meio ambiente
para a fabricação de produtos, os quais normalmente tem vida curta e são descartados assim que perdem
seu valor de uso.
Muito se fala da necessidade inevitável de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE),
causadores do aquecimento global e das suas catastróficas consequências para o mundo.  Já existem
algumas calculadoras de “pegadas ecológicas” que procuram mensurar o padrão de consumo e
consequentemente a emissão de volume de gás carbônico (CO2) produzido individualmente em tarefas
cotidianas e gastos como eletricidade, gás, transporte, viagens aéreas, papel, etc. 
Quando se busca a ' conscientização' por meio dos programas radiofônicos e da exposição dos produtos
feitos com material reciclado se quer  a superação da consciência ingênua e a passagem para a
consciência crítica, que segundo  Paulo Freire acontece por meio de uma ação cultural (Santos, 2013).
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A mudança cultural também pode ser conduzida através do coaching.
A disciplina de coaching foca sua atenção à questão de como uma pessoa pode ajudar outras a
desenvolver novas competências, novos horizontes e novos mundos de oportunidades para si próprios e
para aqueles mais próximos. Colocados dessa maneira, podemos começar a ver que essa função -
coaching - será especialmente relevante para a próxima era (Bell, 2010,.XVII).
Segundo Cogo (2014) O coaching apreciativo ou appreciative coaching é uma abordagem construcionista,
baseada na positividade, ou seja, na ênfase dos aspectos positivos do comportamento humano para a
mudança e o desenvolvimento das pessoas de qualquer área de atuação. É um processo de mudança e
crescimento baseado naquilo que as pessoas têm de melhor. Por se tratar de uma abordagem para a
mudança, a partir do melhor das pessoas, o processo de coaching apreciativo catalisa novas formas de
pensar sobre as metas, as estratégias e os resultados obtidos durante o processo. Reúne as reflexões do
coach e do coachee, criando uma visão compartilhada, estimulando o poder de mobilização do cliente
através de ações concretas que podem ser visualizadas e avaliadas. O coaching tem como base alguns
estudos na área psicológica, sociológica entre outras, em que são utilizadas na área administrativa
empresarial e esportiva. Como Marques (2013, p. 15) descreve o “coaching é um processo de
desenvolvimento humano que tem como base ciências como: Psicologia, Sociologia, Neurociências,
Programação Neurolinguística –PNL e que usa técnicas da Administração de Empresas, Gestão de
Pessoas, e do universo dos esportes para apoiar pessoas em empresas no alcance de metas, no
desenvolvimento acelerado e em sua evolução contínua”.

      1.6.3 Objetivos

Nesse programa, três projetos de extensão estão vinculados, tendo os seguintes objetivos:

Projeto de Extensão 01 – 
Programa Radiofônico – ODS – Objetivos Do Desenvolvimento Sustentável
Objetivo geral
Levar ao conhecimento do público em geral os  Objetivos do Desenvolvimento Sustentável por meio  de
programetes (pequenos programas) com inserções na  Rádio UDESC FM Joinville. 
Objetivo específicos
Elaborar  programas radiofônicos com conteúdos que possam sensibilizar a comunidade sobre a
importância de práticas que contribuam para o atingimento  dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável.
Divulgar ações do Movimento Nós Podemos Joinville (Comitê Local) para que novas adesões sejam
concretizadas por meio da Rádio Udesc Fm Joinville e com áudio disponível da página do facebook do
Movimento “Nós Podemos” local.
Entrevistar representantes de entidades que participam do Movimento para que possam estimular outras
organizações a aderir ao Movimento.
Participar das reuniões do Comitê Local para poder identificar  fontes de notícias para os programas e o
envolvimento em ações práticas.

Projeto de extensão 02 – 
Coaching para cooperados –  aplicação na cooperativa de material reciclável de são bento do sul
Objetivo geral
Este trabalho tem como objetivo apresentar o Coaching como ferramenta de desenvolvimento
Organizacional. 
Objetivos específicos
Preparar material para as sessões de coahcing;
Definir objetivos e metas que os coachees objetivam alcançar;
Analisar os fatores que possam estar contribuinda ou impedindo o alcance dos objetivos/metas dos
coachees.
Elaborar plano de ação e identificação de ferramentas de coaching que serão utilizadas.
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Projeto de extensão 3 – 
Lixo que não é lixo
Objetivo geral
Contribuir para que a comunidade possa conhecer formas de reutilizar/reciclar materiais/embalagens
contribuindo assim para diminuição de descarte de  resíduos no aterro sanitário.
Objetivo específicos
Identificar junto a cooperativa de materiais recicláveis de São Bento do Sul formas de reutilizar
produtos/materiais/bem embalagens.
Incentivar os cooperados a limpar e/ou transformar em novos produtos os materiais para venda ao
consumidor final.
Capacitar os cooperados para quantificar o preço dos  produtos;
Capacitar os cooperados para atendimento ao cliente.
Organizar o stand na EXPOAMA.
Sensibilizar a população quanto a necessidade do consumo consciente.
Participar no auxilio da venda dos produtos.

Todos os projetos também possuem como objetivo, envolver os alunos das disciplinas de Gestão e
Sistemas da Qualidade e Planejamento Estratégico do Curso de Engenharia de Produção do CEPLAN,
incentivando os acadêmicos ao trabalho voluntário e apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

Projeto de extensão 01 – 
Programa radiofônico  - ODS – objetivos do desenvolvimento sustentável
Metodologia 
Inicialmente será necessário buscar uma identidade para o programa radiofônico - com a criação do nome,
vinheta de abertura e encerramento para o programa; 
Durante todo o projeto serão pesquisadas publicações e ações de empresas sob o olhar dos objetivos do
desenvolvimento sustentável para serem transformadas em pautas do programa; gravações,  edições dos
programas e inserções dos áudios na programação da Rádio UDESC; (após aprovados pelos
representantes do Comitê local poderão ser colocados no Facebook do Movimento). Para acompanhar  o
que o Movimento está fazendo um membro do projeto irá participar das reuniões do Comitê Local;
A avaliação será feita pela equipe de execução a cada programa radiofônico, pelo Comitê Local
(Movimento Nós Podemos) a cada bimestre.

Projeto de extensão 02 – 
Coaching para cooperados –  aplicação na cooperativa de material reciclável de São Bento do Sul
Metodologia:
O trabalho inicia-se pela escolha dos coachees; definição dos objetivos e metas que o coachee objetiva
alcançar, que podem abranger áreas tão diversas, como: gestão do tempo, relacionamento interpessoal,
trabalho em equipe, motivação, comunicação, liderança, entre outras. As questões ou temas podem ser de
origem pessoal ou profissional, busca  de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, ou qualquer outro
tema relevante que possua o potencial de contribuir para o mais amplo desenvolvimento dos cooperados,
de seus resultados e de sua qualidade de vida em geral.
Definidos os objetivos e metas, começa-se a desenhar um plano de ação   que servirá de guia para o
alcance do estado desejado pelo coachee. 
Antes do plano de ação, é realizada uma profunda análise dos fatores que possam estar contribuindo ou
impedindo o alcance dos objetivos e de cada meta necessária  a sua concretização, seja por parte
coachee e/ou do cenário em que ele está inserido. Nesta fase valores e crenças são confrontados com os
objetivos e metas, no intuito de verificar se há congruência entre  eles.
Nesta etapa, utilizando várias técnicas, o coach auxilia o coachee para que faça uma auto-avaliação de
seus pontos fortes e de melhoria face aos objetivos visados e ao meio em que atua, e defina um plano
desafiador, porém atingível, que permita alcançar os resultados desejados. Com estas informações, se
facilita a definição das fases do plano de ação, com indicações claras de atingimento, tais como,
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estratégias, prazos, recursos necessários e, principalmente, o comprometimento do próprio coachee,
frente aos desafios propostos. A duração do processo do acompanhamento semanal, durante os meses de
maio a outubro de 2016, utilizando a metodologia do TJ Coaching.
A avaliação é feita mensalmente pela equipe de execução e no final do período pelos coachees.

Projeto de extensão 3 – 
Lixo que não é lixo
Metodologia 
Inicialmente é necessário identificar dentre os produtos que foram destinados a reciclagem quais são
possíveis de serem reutilizados ou transformados em novos produtos; 
Os alunos das disciplinas de Gestão e Sistemas da Qualidade, Gestão Empresarial e Planejamento
Estratégico do Curso de Sistemas de Informação participarão com sugestão de produtos; a partir de então,
é necessário Incentivar os cooperados separar tais materiais e a transformar os resíduos em produtos para
venda ao consumidor final; para isso é necessário capacitar os cooperados em quantificar o preço dos
produtos (custo/valor agregado/preço final); desenvolver o marketing do produto (etiqueta) com apoio dos
alunos do Curso de Marketing e Propaganda da UNIVILLE; Capacitar os cooperados para atendimento ao
cliente com um treinamento de de atendimento ao cliente e comunicação;Organização o stand na
EXPOAMA; Auxilio para a venda dos produtos.
A avaliação é feita mensalmente pela equipe e no final da exposição por todos os envolvidos.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

O ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO estão alinhados. 

Todos os projetos também possuem como objetivo, envolver os alunos das disciplinas de Gestão e
Sistemas da Qualidade e Planejamento Estratégico do Curso de Engenharia de Produção do CEPLAN,
incentivando os acadêmicos ao trabalho voluntário e apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Também os alunos serão incentivados a pesquisar exemplos de empresas que praticam ações que
alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

      1.6.6 Referências Bibliográficas

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável disponível em
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[acesso em 03 set 2016]
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03 de set 2016]
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil disponível em
http://www.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-municipios-2010.html [acesso em 03 de set
2016]

REZENDE, Maria José de. O que os Relatórios do Desenvolvimento Humano das Nações Unidas indicam
em relação à interdependência de diversos indivíduos, instituições, organizações e países?. Revista
Política Hoje, v. 20, n. 1, 2011.

SANTOS, Edvanderson Ramalho et al. Uso dos termos consciência, conscientização e tomada de
consciência nos trabalhos paranaenses de Educação Ambiental. Revista de Educação Pública, v. 22, n.
48, p. 103-123, 2013.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Outros
Programa de Rádio
Pôster

      Descrição/Tiragem: Programas radiofônicos com conteúdos que possam sensibilizar a
comunidade sobre a importância de práticas que contribuam para o
atingimento  dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável;

Participação na EXPOAMA com apresentação de produtos
confeccionados com material reciclável; divulgação da instituição,
dos cursos e da importância da reutilização/reciclagem nos produtos
de uso diário.

Participação nos eventos de extensão da Universidade e/ou de
Congressos na área.

1.8 Anexos

Nome Tipo

ods___conscientizacao_e_praticas___membros_equipe_de_execucao.xlsx
III - Membros Equipe de

Execução

cronograma___projeto_de_extensao_2017__nadir__ods_na_radio.docx
III - Membros Equipe de

Execução

cronograma___projeto_de_extensao_2017__nadir__coaching_na_cooperativa.d

ocx

III - Membros Equipe de

Execução

cronograma___projeto_de_extensao_2017__nadir__lixo_que_nao_e_lixo.docx
III - Membros Equipe de

Execução

declaracao_de_interesse_no_projeto.pdf
III - Membros Equipe de

Execução
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2. Equipe de Execução

3. Receita

3.1 Recursos da IES (UDESC)

Rubricas Valor(R$)

Material de Consumo (3390-30) 1.340,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 1.780,00

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

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3390-36) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(3390-39)
2.000,00

Equipamento e Material Permanente (4490-52) 2.880,00

Encargos Patronais (3390-47) 0,00

Total: R$ 8.000,00

4. Despesas

Elementos de Despesas Arrecadação (R$)
IES

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

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

Material de Consumo (3390-30) 0,00 1.340,00 0,00 1.340,00

Passagens e Despesas com

Locomoção (3390-33)
0,00 1.780,00 0,00 1.780,00

Outros Serviços de Terceiros -

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

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica (3390-39)
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Equipamento e Material Permanente

(4490-52)
0,00 2.880,00 0,00 2.880,00

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
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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 - Material de Consumo

Descrição Qtde Unidade Custo Unitário Fonte Custo Total

Banner lona 340 g sem

verniz
2 Unidade(s) R$ 140,00 IES (UDESC) R$ 280,00

Camisetas para equipe

participar na EXPOAMA
20 Unidade(s) R$ 35,00 IES (UDESC) R$ 700,00

Material de escritório para

uso no curso de coaching

(folhas de flip sharp,

canetas hidrográficas,

post-it diversos, papel A-4,

pastas, cadernos, fichários,

etc.)

10 Unidade(s) R$ 36,00 IES (UDESC) R$ 360,00

Total R$1.340,00

4.2 Despesas - Passagens

Percurso Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

Foz do Iguaçu » Curitiba » Foz do Iguaçu 2 R$ 890,00 IES (UDESC) R$ 1.780,00

Total R$1.780,00

Observação: Trazer dois professores da UNILA para oficina a ser oferecida na EXPOAMA (projeto de fabricação
de sabão com oleo de cozinha usado e ervas medicinais) projeto apresentado no SEURS/2016.

4.3 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Física.

4.4 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Descrição Fonte Custo Total

Aplicação do Coaching Assessment para membros da equipe e da

cooperativa
IES (UDESC) R$ 2.000,00

Total R$2.000,00

4.5 Despesas - Equipamento e Material Permanente

Descrição Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

Caixa de som com bluetooth 1 R$ 380,00 IES (UDESC) R$ 380,00

Notebook 1 R$ 2.500,00 IES (UDESC) R$ 2.500,00

Total R$2.880,00
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Observação (referente à Equipamento e Material Permanente): Os equipamentos serão utilizados para poder
viabilizar atividades de planejamento dos projetos e realização de reuniões com as partes interessadas nos
projetos. 

A mesa, as cadeiras, o armário e a guilhotina comporão a sala a ser montada para viabilizar essas atividades,
juntamente com equipamentos em processo de aquisição ref. ao programa em execução (2014).

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:
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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)

, 09/02/2017
Local Nadir Radoll Cordeiro

Coordenador(a)/Tutor(a)
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