
                                               
                                   RELAÇÃO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO – 2017

Nº Tipo Nome da Atividade Objetivo
Área de

Conhecimento
Coordenador(a) Bolsista Situação

01/16/FIC/SB
Curso
FIC

Curso FIC Idiomas - “Inglês
Módulo A1”

Desenvolver a proficiência em
língua inglesa em nível 1

conforme Quadro Europeu
comum de Referência para as

Línguas dos estudantes e
servidores das redes municipal e

estadual e federal.

Educação Prof. Ivan Alves ----------------------- Em andamento

01/17/FIC/SB
Curso
FIC

Curso FIC Vendedor

Proporcionar aos alunos uma
melhor atuação no planejamento

e na realização de vendas,
promovendo resultados

significativos e sustentáveis nas
organizações.

Educação
Prof. Rhennan

Lazaro de Paulo
Lima

----------------------- Concluído

001/17/SB Projeto IF Cultura

Fomentar junto aos discentes,
servidores do IF Goiano e
comunidade, a oferta de
atividades culturais que

colaborem para o
desenvolvimento sócio cultural e

para o pensamento crítico.

Cultura
Prof. Rhennan

Lazaro de Paulo
Lima

----------------------- Concluído

002/17/SB Evento
Sábado Esportivo 2017 – 1ª e 2ª

Edição

Construir junto aos discentes e
servidores do Instituto Federal

Goiano – Campus Avançado Ipameri,
juntamente com a comunidade, o

hábito da prática esportiva nas
diversas modalidades oferecidas no

presente projeto de extensão.

Outras: Esporte
Prof. Rhennan

Lazaro de Paulo
Lima

----------------------- Concluído

003/17/SB Projeto
Ciclo de Palestras e Mini Cursos

2017

O Ciclo de Palestras tem por objetivo
desenvolver uma visão crítica e

estratégica nas mais diversas áreas
do conhecimento, e assim

compreendendo a dinâmica dos
processos de gestão dentro das

organizações. 

Educação Prof. Ivan Alves ----------------------- Concluído

004/17/SB Evento Festa Julina 2017

Proporcionar a integração entre
comunidade e Instituto Federal

Goiano – Campus Avançado Ipameri,
através de evento de caráter cultural.

Cultura Prof. Welton Lourenço ----------------------- Concluído



005/17/SB
Evento/
Palestra

Aula Inaugural do Curso Superior
de Tecnologia em Gestão Comercial
– Palestra – O Empreendedorismo

no Atual Cenário Brasileiro

Promover o Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Comercial que

ora se inicia, ensejando o estímulo
do Empreendedorismo pela

discussão do mesmo no atual
cenário econômico e político

brasileiro.

Trabalho Prof. Welton Lourenço ----------------------- Concluído

06/17/SB Projeto III Campanha do Agasalho

Promover a interação cultural e
solidária entre o Instituto Federal

Goiano – Campus Avançado Ipameri
e a comunidade ipamerina,
estimulando o espírito de

solidariedade.

Direitos Humanos e
Justiça

Prof. Welton Lourenço ----------------------- Concluído

07/17/SB Evento

II Encontro de 
Egressos do IF Goiano – Campus

Avançado Ipameri

Acompanhar a trajetória profissional
dos egressos do IF Goiano –
Campus Avançado Ipameri.

Trabalho Prof. Welton Lourenço ----------------------- Concluído

08/17/SB
Evento /
Palestra

Drogas: escolhas e consequências

Provocar reflexões acerca dos
problemas advindos do uso de
drogas através da discussão e

apresentação dos efeitos químicos,
psicológicos e sociais decorrentes do

vício e consumo de drogas.

Saúde
Prof. Ricardo Marques

de Carvalho ----------------------- Concluído

09/17/SB
Evento /
Palestra

Semana de Gestão e
Empreendedorismo

Promover a discussão sobre a
temática da Gestão e do

Empreendedorismo, tanto no âmbito
acadêmico, como em meio à

sociedade na qual o Instituto Federal
Goiano – Campus Avançado Ipameri

está inserido.

Tecnologia e Produção /
Empreendedorismo

Prof. Welton Lourenço
Calháo de Jesus ----------------------- Concluído

10/17/SB Projeto Manhã Cultural Discente 2017

Promover a aplicação de teorias e
técnicas apresentadas em sala de

aula, em uma atividade prática,
através da realização de um evento

por parte dos discentes.

Educação
Prof. Welton Lourenço

Calháo de Jesus ----------------------- Concluído

11/17/SB Evento
Desfile de 7 de Setembro – IF

Goiano Campus Avançado Ipameri

Comemorar a Independência do
Brasil, assim como refletir sobre as
mudanças ocorridas desse período
aos dias atuais, que afetam, ou não,

o discente, a escola e a sua
comunidade.

Educação
Profª. Ana Alice dos

Passos Gargioni ----------------------- Concluído

12/17/SB Evento Cartas para Noel – 2017

Despertar a solidariedade das
pessoas envolvidas com o projeto,
levando alegria a crianças, além de

proporcionar a organização de
evento de caráter solidário/social,
aplicando técnicas de gestão por

parte dos discentes.

Direitos Humanos e
Justiça

Profª Michele do Coito
Ruzicki ----------------------- Concluído



01/2017

Projeto

Edital 01
de

18/04/17

Avaliação Ambiental de Três
Riachos no Perímetro Peri-Urbano

do Município de Ipameri.

O objetivo do projeto é avaliar as
condições ambientais em trechos
de três riachos adjacentes à área
urbana do município de Ipameri-
GO, nos quais são importantes
provedores de recurso hídrico
para a população local. Esta

primeira etapa do trabalho poderá
ser um início do levantamento de
dados ambientais que poderão
servir como parâmetros para

análises futuras de
monitoramento, tanto nas mesmas
áreas avaliadas, como em outras

áreas. 

Meio Ambiente
Prof. Eduardo Mendes

Marchito Larissa Vaz Rosa Em andamento

02/2017

Projeto

Edital 01
de

18/04/17

Desenvolvimento de Tutoriais
Técnicos de

Ensino/aprendizagem/Profissional
em computação Aplicada nas

Redes de Computadores e suas
Subáreas utilizando Sistemas

Livres: Implementação prática de
roteadores em redes IP (Internet

Protocol)

Desenvolver tutoriais práticos de
ensino/aprendizagem/profissional
com conteúdos fundamentados
em Computação Aplicada nas

Redes de Computadores
utilizando sistemas livres,

conceituando modelos de projeto,
instalação e implantação

utilizando o Sistema Operacional
Livre GNU/Linux distribuição

Ubuntu Server. 

Tecnologia e Produção
Prof. William Roberto

da Silva 
Diogo José da Silva

Ribeiro
Em andamento

03/2017

Projeto

Edital 01
de 

18/04/17

Localização, Movimentação e
Armazenagem de materiais na

Cidade de Ipameri

Fazer um diagnóstico dos meios e
características empregadas na
localização, movimentação e

armazenagem de materiais na
cidade de Ipameri, apresentando

como é realizado o
aproveitamento do espaço físico e

do tempo neste município.
Identificando os problemas

encontrados e propor melhorias
no contexto da disciplina

Administração de materiais e
logísticas aos empresários com
vistas à redução de preços para

população.

Tecnologia e Produção
Prof. Ricardo Marques

de Carvalho Matheus Felipe Silva Em andamento

01/17/VT
Visita

Técnica

Visita Técnica à UFG – Regional
Catalão – XIII Encontro Anual de
Computação (EnA Comp 2017)

Proporcionar aos discentes novos
conhecimentos sobre tecnologias da
computação aplicadas nas redes de

computadores e outras áreas da
computação.

Educação
Prof. William Roberto

da Silva ----------------------- Concluído



02/17/VT
Visita

Técnica

Visita Técnica à UFG - 
Regional Catalão – Espaço das

Profissões

Proporcionar aos discentes a
oportunidade de conhecer a área de

atuação, mercado de trabalho e
disciplinas estudadas nos cursos

oferecidos pela UFG.

Educação
Profª Jaqueline

Gomides da Costa ----------------------- Concluído

03/17/VT
Visita

Técnica
Visita Técnica à BOVESPA

Verificar o funcionamento da Bolsa
de Valores de São Paulo,

enriquecendo a formação acadêmica
dos discentes do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Comercial.

Educação Prof. Ivan Alves ----------------------- Concluído

04/17/VT
Visita

Técnica
Visita Técnica à Gazin Atacado

Centro-Oeste

Apresentar aos discentes a operação
logística da empresa visitada, com

destaque para os aspectos relativos
à Comunicação, Gestão de Pessoas

e Informática, a fim de se
contextualizar os aspectos teóricos

apresentados em sala de aula com a
realidade de uma empresa em pleno

funcionamento.

Educação Prof. Welton Lourenço ----------------------- Concluído

05/17/VT
Visita

Técnica
Visita Técnica ao Campus Urutaí –

SEMINFO 2017

Participar da SEMINFO 2017, a fim
de proporcionar aos discentes a

ampliação dos horizontes acerca do
mercado profissional de TI e, ao

mesmo tempo, oportunizar a eles
integração com profissionais e

discentes de outras instituições de
ensino e empresas.

Educação
Prof. William Roberto

da Silva ----------------------- Concluído

06/17/VT
Visita

Técnica
Visita Técnica ao Goiânia Shopping

em Goiânia/GO

Verificar a prática do Merchandising
presente em estabelecimentos

varejistas, em especial no que tange
à imagem, Layout e Apresentação de

Produtos

Educação Prof. Welton Lourenço ----------------------- Concluído

07/VT
Visita

Técnica
Visita Técnica à Gazin Atacado

Centro-Oeste

Apresentar aos discentes a operação
logística da empresa visitada, com

destaque para os aspectos relativos
à movimentação,

estocagem/armazenamento e
localização de mercadorias, a fim de

se contextualizar os aspectos
teóricos apresentados

mercadológicos (P – Praça) em sala
de aula com a realidade de uma

empresa em pleno funcionamento.

Educação Prof. Welton Lourenço ----------------------- Concluído
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