RELATÓRIO FINAL DE PROJETOS DE
EXTENSÃO - PBAEX

REGISTRO PROEX N°
/2015

Anexo V
1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
CAMPUS: Boa Vista Zona Oeste – CBVZO
TÍTULO PROJETO: RECONZER- Reciclagem, Conservação e Lazer por meio da Produção de
Sementários.
COORDENADOR DO PROJETO: Hudson do Vale de Oliveira
PERÍODO DE REALIZAÇÃO:
DURAÇÃO
DIAS DA SEMANA
INÍCIO
TERMINO
Segunda a Sexta (Sábado –
6 meses
25/05/2015
25/11/2015
esporadicamente)
NOME DOS ALUNOS:
1. Renata dos Santos Batista
2. Wanderlei Viera Santos
PÚBLICO ALVO: Moradores do Conjunto Cidadão, Bairro Senador Hélio Campos, no entorno da
Escola Estadual Professora Elza Breves de Carvalho.
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10h
CARGA HORÁRIA TOTAL: 240h
LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Sede provisória do campus Boa Vista Zona Oeste, a
saber: Escola Estadual Professora Elza Breves de Carvalho.
OBJETIVO DO PROJETO: Promover a sensibilização dos moradores do conjunto cidadão
quanto à importância da reciclagem por meio da conservação das sementes e confecção de
materiais decorativos (sementários).
2 - INTRODUÇÃO
APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO/ PROGRAMA/ CURSO/ EVENTO.
Com o aumento da população, ocorre consequentemente uma elevação da quantidade de
resíduos orgânicos e inorgânicos por ela produzidos. Devido à grande quantidade de lixo, a
reciclagem tem se tornado uma atitude cada vez mais importante para a manutenção da saúde
das pessoas e do planeta.
Nessa perspectiva, visando à conservação do meio ambiente e à busca da sensibilização
dos moradores do bairro Senador Hélio Campos, Conjunto Cidadão, Boa Vista, Roraima, propôsse este projeto.
Levando em conta a importância da reciclagem, este projeto teve como foco o uso de
garrafas de vidro, possibilitando a conservação de sementes e a confecção de materiais
decorativos (sementários).
3 – DESENVOLVIMENTO
Reconzer: reciclagem, conservação e lazer por meio da produção de sementários é uma
ação desenvolvida na sede provisória do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Roraima (IFRR), na Escola Estadual Professora Elza Breves de Carvalho, sendo realizada em
quatro fases, as quais envolveram ensino, extensão e pesquisa.
Na primeira fase, centrada na extensão, foram realizadas atividades para coleta de
garrafas de vidro de vários tamanhos e formatos. Além disso, nesse momento, também foi
realizada a higienização, a fim de deixá-las completamente aptas para confecção dos
sementários. Foram coletadas sementes de vários tipos, com tamanhos, cores e formas
diversificadas, como, por exemplo, de mamão, de melão, de açaí.
Na segunda fase, centrada no ensino, o projeto teve como foco a realização de uma
oficina, destinada às pessoas da comunidade. Para tanto, houve a divulgação e o cadastramento
das pessoas interessadas em participar da atividade. Basicamente, o objetivo da oficina foi

apresentar, em linhas gerais, algumas características e curiosidades das sementes utilizadas na
confecção dos sementários.
Na terceira fase, centrada também na extensão, a proposta foi a confecção de
sementários utilizando os materiais coletados.
Na quarta fase, centrada na pesquisa, realizou-se uma pesquisa de satisfação acerca da
participação na atividade.

Obs.: Segundo as orientações do Edital PBAEX 2015, nos dias 18, 19 e 20 de novembro
de 2015, houve exposição de banner acerca do Projeto “Reconzer” no IV Fórum de Integração do
IFRR. Além disso, o projeto foi inscrito para a publicação dos Resumos nos Anais do Fórum.
3.1 - PONTOS POSITIVOS, NEGATIVOS E SUGESTÕES
Pontos positivos: Envolvimento e aprendizado dos alunos bolsistas; interesse da comunidade
pela proposta de reciclagem.
Pontos negativos: Apesar de não ter prejudicado a realização do projeto, o aspecto negativo
identificado pelos participantes foi a pouca diversidade das sementes coletadas, no que se refere
à coloração.
Sugestões: Sem considerações.

3.2 – QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS
ALUNOS
EXTENSIONISTAS
INICIO
CONCLUINTE

ALUNOS VOLUNTÁRIOS
INÌCIO

CONCLUINTE

DOCENTES

TÉCNICOS

PUBLICO ATENDIDO
INICIO

CONCLUINTE

02
02
02
01
25
10*
ALUNOS DESISTENTES, SE HOUVE JUSTIFIQUE? Não se aplica, pois não houve desistência
por parte dos alunos.
PUBLICO ALVO DESISTENTE, SE HOUVE JUSTIFIQUE?
*Algumas pessoas que se inscreveram para participar da oficina de confecção dos sementários
não compareceram à atividade.

Boa Vista-RR, 21 de dezembro de 2015.

Assinatura da bolsista
Renata dos Santos Batista

Assinatura do bolsista
Wanderlei Vieira Santos

Co-orientadora do Projeto
Sandra Grützmacher

Técnica Voluntária no Projeto
Simone Sibele Schuertz Souza

Orientador/Coordenador do Projeto de Extensão
Hudson do Vale de Oliveira

