
  
 

AÇÕES DE EXTENSÃO 2020 – IFAL, CAMPUS MACEIÓ 

Modalidade: PROJETO 

TÍTULO PERÍODO RESUMO/OBJETIVOS PÚBLICO COORDENADOR(A)  

Bem-Vindo à Capital das 
Águas e do Acolhimento: o 
trade turístico de Maceió em 
desconstrução aos seus 
preconceitos para o 
atendimento ao público 
LGBTQIA+ 

novembro/2020 a 
fevereiro/2021 

Desconstrução de preconceitos 
relativos ao atendimento da 
comunidade LGBTQIA+ quando da 
chegada à cidade de Maceió, para 
turismo, por meio de palestras 
direcionadas ao staff dos 
estabelecimentos do trade 

Profissionais do 
Turismo e da 
Hotelaria no 
município de Maceió 

VALERIA GOIA VASCO 
TEIXEIRA 

 

Economia Criativa: Criando 
oportunidades através do 
trabalho com fotografia 

Novembro/2020 a 
fevereiro/202021 

Capacitar as participantes em 
fotografia básica e em paralelo na 
economia criativa para o mercado 
fotográfico 

PÚBLICO EM 
GERAL SENDO 20 
VAGAS 
DESTINADAS AO 
PÚBLICO 
FEMININO COM 
IDADE A PARTIR 
DE 18 ANOS 

GREGORY AGUIAR 
CALDAS BARBOSA 

 
 

Educação para a 
Diversidade: a importância 
das cotas indígenas nas 
Universidades e Institutos 
Federais 

novembro/2020 a 
fevereiro/2021 

Possibilitar aos professores e alunos 
das escolas indígenas localizadas na 
comunidade Xucuru-Kariri da Fazenda 
Canto a formação na temática da 
educação para a diversidade, no 
âmbito da cidadania e dos diretos 
indígenas, especialmente no direito à 
cota étnica na rede federal de ensino, 
técnico e superior, contribuindo para a 
implementação qualificada da Lei 
12.711/2012 

Comunidade Xucuru-
Kariri, Fazenda 
Canto 

AMARO HELIO LEITE DA 
SILVA 

 



  

TURISMO ÉTNICO NA 
COMUNIDADE XUCURU-
KARIRI - FAZENDA CANTO 

   MAURICIO DOS SANTOS 
CORREIA 

 

A NATUREZA SAGRADA 
DAS PLANTAS 
MEDICINAIS: PROMOÇÃO 
DA SAÚDE E TRADIÇÃO 
CULTURAL DAS 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE ALAGOAS 

novembro/2020 a 
março/2021 

Contribuir para a difusão e distribuição 
de plantas medicinais entre os povos 
indígenas de Alagoas, enfatizando a 
promoção da saúde e de um saber-
fazer étnico tradicional 

Comunidades 
Indígenas Xucuru 
kariri e Jiripankó 

AMARO HELIO LEITE DA 
SILVA 

 

Modalidade: PROGRAMA PROPEQ 

TÍTULO PERÍODO RESUMO/OBJETIVOS PÚBLICO COORDENADOR(A)  

ESTUDO DE CASO 
SOBRE OS RISCOS 
ERGONÔMICOS DOS 
TRABALHADORES 
COVEIROS DOS 
CEMITÉRIOS DOS 
MUNICÍPIOS ALAGOANOS 
DE SÃO MIGUEL DOS 
CAMPOS, BOCA DA 
MATA, ANADIA E 
MARECHAL DEODORO." - 
PESQUISA PIBIC 2018-
2019 CAMPUS DE SÃO 
MIGUEL DOS CAMPOS 

dezembro/2020 a 
março/2021 

Disseminar melhorias das condições 
de segurança e saúde do trabalho 
para prevenção da integridade física 
dos trabalhadores coveiros de 
cemitérios no município de Maceió-AL 

Trabalhadores de 
Sepultamento ( 
público e privado), 
servidores 
municipais, 
prestadores de 
serviços e 
autoridades de 
interesse a temática 

WILMA KARLLA PAIXAO 
SILVESTRE 

 

TEAGRAM: CODIFICAÇÃO 
DE UM JOGO SÉRIO 
PARA AUXILIAR O 
ENSINO DE HABILIDADES 
INICIAIS DE MATEMÁTICA 

novembro/2020 a 
março/2020  

Desenvolver (codificar) um jogo sério 
para ensino de habilidades iniciais da 
matemática para crianças com 
transtorno do espectro do autismo 
utilizando o tangram 

Crianças com 
autismo, sendo 
inicialmente os 
atendidos na 
instituição parceira 

MONICA XIMENES 
CARNEIRO DA CUNHA 

 
 



  

PARA CRIANÇAS COM O 
TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA 
UTILIZANDO TANGRAM 

Design gráfico e protótipos 
de atividades adaptadas 
para módulos e para 
aplicativos móveis voltados 
para estudantes com 
autismo com base nas 
premissas do ensino 
estruturado 

novembro/2020 a 
março/2021 

Elaborar o design gráfico e os 
protótipos de atividades adaptadas 
para módulos e aplicativos móveis 
voltados para estudantes com autismo 
com base nas premissas do ensino 
estruturado 

Crianças e 
adolescentes com 
autismo 

MONICA XIMENES 
CARNEIRO DA CUNHA 

 

Modalidade: CURSO 

TÍTULO PERÍODO RESUMO/OBJETIVOS PÚBLICO COORDENADOR(A)  

Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) – Intermediário 
FORMAÇÃO CONTINUADA 
DE DOCENTES DA REDE 
BÁSICA DE ENSINO: 
questões psicossociais e 
didáticas sobre o ensino de 
alunos surdos 

agosto a 
dezembro 

Ofertar formação continuada em EAD, 
sobre aspectos psicossociais e 
didáticos do trabalho com discentes 
surdos, para docentes da rede básica 
de ensino público dos estados de 
Alagoas, Rio Grande do Norte e 
Amapá.  

Docentes da Rede 
Básica de Ensino 
dos Estados de 
Alagoas, Rio Grande 
do Norte e Amapá 

DANIELLY CALDAS DE 
OLIVEIRA 

 

AGENTE DE PROJETOS 
SOCIAIS 

junho a setembro Formar profissionais capazes de 
identificar demandas sociais por ações 
específicas que 
possam ser atendidas por diferentes 
instituições integrantes da sociedade. 

Estudantes de 
escola pública 

DILLIANI FELIPE BARROS 
DE OLIVEIRA 

 

SOMMELIER junho a setembro Formar profissionais com competência 
para aconselhar na escolha de vinhos 
e derivados. 

Estudantes de 
escola pública 

DILLIANI FELIPE BARROS 
DE OLIVEIRA 

 



  

AGENTE DE PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA 

junho a outubro Formar profissionais capazes de atuar 
no âmbito dos programas e projetos de 
assistência 
social, governamentais e não 
governamentais, que visam à 
prevenção de situações de risco social 
e pessoal de famílias e indivíduos em 
situação de vulnerabilidade, ameaças 
e risco de 
violência 

Estudantes de 
escola pública 

DILLIANI FELIPE BARROS 
DE OLIVEIRA 

 

 


