RELATÓRIO FINAL DE PROJETOS DE
EXTENSÃO - PBAEX

REGISTRO PROEX N°
/2015

Anexo V
1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
CÂMPUS: Câmpus Boa Vista Zona Oeste
TÍTULO PROJETO: Meio Ambiente e Cidadania: a importância da conservação do patrimônio público.
COORDENADOR DO PROJETO: Francimeire Sales de Souza
PERÍODO DE REALIZAÇÃO:
INÍCIO

TERMINO

01/05/2015

03/12/2015

DURAÇÃO

DIAS DA SEMANA

6 meses

Segunda a sexta

NOME DOS ALUNOS:
1. Cristiane Bezerra Queiroz
2. Elizete Naline Secundino da Silva
PÚBLICO ALVO: Estudantes do Ensino Fundamental da escola Elza Breves de Carvalho e moradores
do bairro Senador Hélio Campos.
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10h

CARGA HORÁRIA TOTAL: 240h

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Estudantes do Ensino Fundamental da escola Elza Breves de
Carvalho e moradores do bairro Senador Hélio Campos. Sede provisória do campus Boa Vista Zona Oeste
(Escola Estadual Elza Breves de Carvalho).
OBJETIVO DO PROJETO: Sensibilizar os estudantes do Ensino Fundamental da Escola Estadual Elza
Breves de Carvalho e a comunidade interessada sobre a questão da conservação patrimonial relacionando
a importância dos cuidados com o meio ambiente, visando à valorização do investimento de recursos
públicos e melhoria da qualidade de vida.
2 - INTRODUÇÃO
APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO/ PROGRAMA/ CURSO/ EVENTO.
As ações do projeto foram direcionadas ao atendimento dos estudantes do ensino fundamental da
Escola Estadual Elza Breves de Carvalho e moradores do bairro Senador Hélio Campos. O projeto,
ainda, possibilitou a integração do IFRR com a escola e a comunidade, cumprimento da missão
institucional, sendo ela a de “Promover formação integral, articulando ensino, pesquisa e extensão, em
consonância com os arranjos produtivos locais, sociais e culturais, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável” alinhado às políticas e aos programas de extensão da Instituição.
3 – DESENVOLVIMENTO
O planejamento dos eventos, sendo eles, o evento de sensibilização sobre cuidado do patrimônio
escolar, por meio da palestra foi proferida por uma especialista do IPHAN - Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico do Nacional; o lançamento da campanha de recolhimento de jornais e revistas usadas;
a realização da Oficina de confecção de lixeiras ecologicamente corretas; a palestra de sensibilização
sobre saúde alimentar – cuidados com a ingestão de gorduras; o Lançamento da campanha de

reaproveitamento de óleo de cozinha; e , a Oficina de confecção de sabão caseiro . O projeto encerrou em
03 de dezembro de 2015, atendendo a 165 (cento e sessenta e cinco) pessoas, envolvendo estudantes e
comunidade interessada. A cada ação foi aplicada uma avaliação aos participantes, visando identificar
se os conteúdos abordados atenderam as expectativas e quais ações poderiam ser implementadas para
a melhoria dos próximos eventos.
3.1 - PONTOS POSITIVOS, NEGATIVOS E SUGESTÕES
Pontos positivos: A disponibilização dos voluntários para as palestras. Conhecimento e experiência
vivenciada pelos bolsistas.
Pontos negativos: A greve dos professores do Estado impossibilitou a realização da Palestra de
Sensibilização: Cuidado com o Patrimônio Público Escolar e Sensibilização sobre saúde alimentar –
Cuidados com a ingestão de gorduras. A Oficina de Confecção de Cestas Ecologicamente Corretas não
iniciou em 01/09/2015, pois foi necessário abrir processo à AGU para consulta sobre a possibilidade de
assinar Termo de Voluntariado com pessoas sem vínculo formal com a Instituição.
Sugestão: Disponibilização imediata dos certificados aos palestrantes.

3.2 - QUANTIDADE PESSOAS ENVOLVIDAS
ALUNOS
EXTENSIONISTA
INICIO
CONCLUINTE

02

02

ALUNOS VOLUNTÁRIOS
INÌCIO

CONCLUINTE

-

-

DOCENTES

TÉCNICOS

05

-

PUBLICO ATENDIDO
INICIO

CONCLUINTE

200

165*

ALUNOS DESISTENTES, SE HOUVE JUSTIFIQUE? Não se aplica.
PUBLICO ALVO DESISTENTE, SE HOUVE JUSTIFIQUE?
*O adiamento das ações do projeto fez com que o público não fosse atendido em sua totalidade.
Boa Vista, 14 de dezembro de 2015.
Assinatura do(a) bolsista 1

Assinatura do(a) bolsista 2

Orientador do Projeto de Extensão

