Projetos de Extensão Concluídos

Projeto

Coordenador
(a)

Objetivo

Público Alvo

Pelas Beiras

Rousejanny
Ferreira

Reconhecer e debater
grupamentos pertencentes
à dança cênica goianiense
que, num contexto local,
não se encontram
agregados às discussões
mais amplas sobre seus
fazeres, agentes concepções
e desdobramentos.

Comunidade externa,
pesquisadores e
estudantes da área de
dança e áreas afins e
acadêmicos do curso
de Licenciatura em
Dança do IFG Câmpus Aparecida de
Goiânia.

Específica de
matemática

Alfredo de
Oliveira Assis

Ler e interpretar textos
matemáticos, científicos e
tecnológicos relacionados às
questões sociais.

Alunos do 3º ano do
ensino médio
oriundos de escola
pública da cidade de
Aparecida de Goiânia
- Goiás.

Corporeidades
dançantes experiências de
dança
contemporânea

Rousejanny
da Silva
Ferreira

Experienciar a dança
contemporânea como
possibilidade técnicocriativa.

Adolescentes entre
14 e 18 anos da
comunidade interna e
externa com ou sem
experiência prévia em
dança.

Curso de Língua
Brasileira de Sinais LIBRAS

Waléria
Batista da
Silva Vaz
Mendes

Contribuir para a aquisição
plena da cidadania, para
ampliação da capacidade de
refletir a realidade, o que é
possível a partir do contato
com a Língua Brasileira de
Sinais

Comunidade interna
e externa com
conclusão do ensino
médio.

Coral IFG Aparecida
de Goiânia

Eliton
Perpétuo
Rosa Pereira

Desenvolver atividade de
Canto Coletivo misto, a fim
de integrar comunidade
externa e interna em uma
produção artística,
apreciação e
contextualização musical.

Comunidade interna
e externa,
envolvendo crianças,
jovens e adultos
classificados por
ordem de inscrição no
projeto.

Compostagem
artesanal como
forma de gestão de
resíduos orgânicos
do IFG - Câmpus
Aparecida de

Lillian Pascoa

Reciclar o resíduo orgânico
gerado dentro do Câmpus
Aparecida do IFG, por meio
da compostagem, tendo
como produto final adubo
orgânico para plantas.

Servidores,
estudantes e
familiares dos alunos
e servidores do IFG Aparecida de Goiânia.

Goiânia
Curso de
Informática Básica

Divino Alves
Preparar o adolescente para
Ferreira Junior atuação no campo da
informática, contribuindo
com o processo de inclusão
digital, permitindo que estes
alunos possam dar
continuidade à sua
formação na busca da
cidadania e inserção no
mundo do trabalho.

Estudantes oriundos
de escola pública do
8º e 9º ano do ensino
fundamental.

Mapeamento das
Indústrias
Alimentícias no
município de
Aparecida de
Goiânia

Renata Cunha
dos Reis

Alunos do curso
técnico de
agroindústria do IFG
do Câmpus Aparecida
de Goiânia.

Mapear as indústrias
processadoras de alimentos
com a finalidade de
estabelecer vínculo entre
escola / empresa para o
desenvolvimento de
projetos de pesquisa e
estágio curricular.

