
 

 
 
 
 
 

 
    
 

      
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIÓ 
DIRETORIA DE EXTENSÃO, PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

AÇÕES DE EXTENSÃO 

PROJETOS (SERVIDOR/ESTUDANTE); PROGRAMAS (MINHA COMUNIDADE/ARTIFAL/ PROIFAL/PROPEQ); CURSOS/EVENTOS 

ANO DE EXECUÇÃO: 2018 

Título da Ação Professor/a Descrição do Projeto Objetivos Período 

NOSSO LAR 
USUCAPIÃO 

Alexandre Cunha Machado 
Lorival Lopes dos Santos  Filho 

João Gilberto Teixeira Silva 
Edja Laurindo da Silva 

André Luís Novaes Oliveira 
Dilane Toledo Mendonça de 

Almeida 
Taíse Monique de Oliveira Carvalho 

Modalidade Servidor: Criar e ofertar a 
estrutura de atendimento para a 

comunidade de baixa renda, que chega 
até ao IFAL, encaminhada pela 

Defensoria Pública do estado de 
Alagoas, em busca de auxílio técnico 

para a elaboração de projetos de 
USUCAPIÃO. 

 
 
 

Atender demandas encaminhadas pela Defensoria 
Pública do Estado de Alagoas, para suporte 
técnico, para a realização de processos de 

USUCAPIÃO para populares de baixa renda. 
 

maio - dezembro 

HISTÓRIAS DAS 
MULHERES NAS CIÊNCIAS 

Alice Maria Marinho Rodrigues Lima 
 
 

Modalidade Servidor :Discutir 
Histórias de Mulheres nas Ciências 
com a comunidade ,proporciona a 

formação de cidadãos críticos e 
capazes de participar ativamente deste 

e de outros assuntos presentes na 
sociedade, contribuindo para a 

mudança e melhoria do meio social. 

 
Levar aos estudantes conhecimento acerca de 
biografias de mulheres profissionais da área de 
ciência; Incentivar as meninas a desejarem um 
futuro profissional e de pesquisa em quaisquer 

áreas do conhecimento. 

abril - dezembro 

    abril - dezembro 



 

'CONHECER PARA 
PRESERVAR': 

A VALORIZAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL 

ATRAVÉS DA 
MODELAGEM EM 

BARRO. 

Juliana Aguiar Cavalcante Monteiro 
Ana Cristina Santos Limeira 

Juliana Aguiar Cavalcante Monteiro 

Modalidade Servidor: Promover a 
valorização e aproximação da 

população com a arte de modelagem 
em barro tão presente no município, 
além de ressaltar a importância da 

preservação do patrimônio na 
formação cultural de um povo. 

Contribuir, de forma dinâmica , com a 
disseminação de noções  de patrimônio e 
conservação da cultura local, baseadas na 

apropriação de prerrogativas contidas em ações de 
Educação Patrimonial, através de práticas 

tradicionais de modelagem em barro. 
 

MUNDO GEEK/NERD: 
DISCUTINDO IGUALDADE 

DE GÊNERO NOS 
CONTEXTOS DOS 
GAMERS E HQ´S. 

 
Andréa Pereira Moraes 

Modalidade Servidor: Levar a 
comunidade um debate que está 

apenas iniciando, a representação e 
participação da mulher nos espaços 

ocupados por geeks/nerds. Estimular 
meninas a participarem massivamente 
, procurando combater todo assédio e 

os limites impostos por ele. 

Formar criticamente para a cidadania , e o 
exercício democrático do espaço virtual; 

Desenvolver uma reflexão crítica sobre o espaço 
geek/nerd quanto a questão de gênero. 

Combater o sexismo e a misoginia que acerca a 
cultura geek. 

Estabelecer um vinculo de confiança entre 
comunidade e a instituição. 

abril - maio 

AS REPRESENTAÇÕES DE 
GÊNERO NOS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO: UMA 
ANÁLISE CRÍTICA DOS 

DIVERSOS PAPÉIS 
SOCIAIS ATRIBUÍDOS Á 

MULHER NA SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA. 

Andréa Pereira Moraes 

Modalidade Servidor: Levar a 
comunidade a discussão acerca das 

relações de gênero, focando 
principalmente nas representações 

que os meios de comunicação 
reproduzem. Desse modo 

,pretendemos realizar oficinais em 
escolas públicas estaduais para que 
tomem conhecimento dos debates 

acerca dessa realidade. 

Formar criticamente para a cidadania, 
Desenvolver ações de combate ao sexismo, 

Aprender conceitos que envolvam as relações de 
gênero, 

Conhecer-se como um ser partícipe da história e 
da sociedade, 

Conhecer a história das mulheres e sua 
importância para o desenvolvimento social, 
Estabelecer um vínculo de confiança entre a 

comunidade e a instituição. 

abril - dezembro 

ENSINO LÚDICO DE Denis Rocha Calazans Modalidade Servidor: Estudar a Contribuir com o ensino de cartografia dos alunos abril - dezembro 

mailto:denisrc1@yahoo.com.br


 

CARTROGRAFIA NO 6° 
ANO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 cartografia e entender como ela se 
insere no dia a dia é criar possibilidade 
de comunicação com o mundo através 

da sua leitura e da sua escrita, é 
relacionar diretamente o aluno á vida 

e ao espaço por ele construído. 

do 6° ano da educação fundamental ( anos 
finais),contribuindo com sua formação e sua 

autonomia . 

EDUCAÇÃO SEXUAL EM 
FOCO: ABORDAGENS 

SOBRE 
SEXUALIDADE,SAÚDE E 

GRAVIDEZ NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS 

Ebenézer Bernardes Correia da Silva 
 
 

Modalidade Servidor: Pretende-se 
explanar, discutir e informar os 

estudantes acerca dos temas 
relacionados á sexualidade, gravidez e 

IST´s, de modo a formar cidadãos. 

Contribuir para que os alunos possam desenvolver 
e exercer sua sexualidade com responsabilidade. 

Elaborar trabalhos acadêmicos para apresentação 
em congressos; 

Desenvolver um artigo que aborde o projeto e as 
experiências. 

 
 
 

abril - dezembro 

 
 

ARENA CONSTRUÇÃO: 
DO IFAL ÁS ESCOLAS 

 
 

Gregory Aguiar Caldas Barbosa 
 
 

 
 

Modalidade Servidor: Estimular o 
interesse dos alunos a cursarem os 

cursos ofertados pelo IFAL, bem como 
aplicar os conhecimentos ricos de 

forma prática para em um ambiente 
real traz uma troca de experiências 

única. 

 
 

Levar o conhecimento técnico aprendido na sala 
de aula para o ambiente real da comunidade 

externa; 
integrar alunos de cursos diferentes contudo de 

áreas afins; 
Colaborar com a boa manutenção das edificações 

públicas. 

 
 

abril - dezembro 

 
PRÉ-OLIMPÍADA DE 

QUÍMICA-POQ 

Janaina Gomes Soares 
 

Modalidade Servidor: Desenvolver as 
relações interpessoais e de 

conhecimento na área de Química e 
correlatas, preparando os alunos 

medalhados na OALQ 2017,de 
diferentes instituições de ensino 

público privada, para representarem o 
Estado na 3° fase da OBQ/2018. 

Desenvolver relações interpessoais e integrar os 
alunos em torno das Olimpíadas de Química; 
Desenvolver conteúdos de química, que não 

integram o currículo comum da escola ,tendo com 
base o currículo das Olimpíadas Internacionais; 

Trabalhar a criatividade dos alunos quanto a 
interpretação dos problemas apresentados nas 

experimentações. 

 
 
 

abril - julho 

A MATEMÁTICA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA:(RE) 

DISCUTINDO 
METODOLOGIAS PARA O 
ENSINO FUNDAMENTAL. 

Lauro Lopes Pereira Neto 

Modalidade Servidor: A metodologia 
adotada será de cunho qualitativo, 

investigativo e interpretativo ,realizada 
a partir da elaboração, pelo grupo de 
trabalho colaborativo, de atividades 

metodológicas sobre o ensino de 
matemática, pautadas na vivência 

docente, buscando valorizar os saberes 
experienciais desse professores. 

Promover a formação continuada de professores 
que ensinam matemática no ensino fundamental 
da educação básica a partir de ações norteadoras 

por procedimentos reflexivos sobre a prática 
docente e suas múltiplas dimensões. 

 
 
 

abril - dezembro 

SISTEMA DE RECARGA DE 
GADGETS COM A 

UTILIZAÇÃO DE PAINES 
FOTOVOLTAICOS EM 

OMBRELONES 

Leônidas Leão Borges 

Modalidade Servidor: Instalar 
ombrelones customizados com painel 

solar, que possibilitem o 
recarregamento de gadgets por 

banhistas e turistas nas praias de 
Maceió-AL. 

Instalar painéis solares, leves e flexíveis, nos 
ombrelones, com capacidade para recarregar 
celulares, tablets, câmeras e outros aparelhos 

eletrônicos e capacitar os barraqueiros para o uso 
dos ombrelones customizados. 

 
 
 

abril - dezembro 



 

 
DESENVOLVIMENTO DE 

UMA TECNOLOGIA 
SOCIAL MÓVEL PARA 

DOAÇÕES Á ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS 

LEUCÊMICOS DE 
ALAGOAS(APALA) 

 
Marcílio Ferreira de Souza Júnior 
Augusto César Melo de Oliveira 

 
 

 
Modalidade Servidor: Desenvolver 

uma tecnologia social móvel 
Gamificada para doações financeiras á 

Associação de pais e amigos dos 
Leucêmicos de Alagoas(APALA). 

 
Identificar os elementos de gamificação para 

incorporação no app; 
Projetar a arquitetura do software e do app 

gamificado ; 
Avaliar os benefícios após a implantação do 

aplicativo na APALA. 

 
 
 

abril - dezembro 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
SAÚDE PROMOVIDA 

PELA CONSTRUÇÃO DE 
HORTA MEDICINAL. 

Rivadávia Souza Costa Junior 

Modalidade Servidor: Incentivar a 
utilização de saberes acadêmicos que 
contribua para o desenvolvimento  da 
consciência social e ambiental dessa 

comunidade, de modo a contribuir tão 
somente para promover educação 
ambiental e saúde, como também, 

formar em contrapartida profissionais 
cidadãos. 

Incentivar a utilização de saberes acadêmicos para 
contribuir com a sociedade, através de práticas de 
consciência pública, voltada a educação alimentar 

e a preservação ambiental, de forma a utilizar o 
cultivo de uma horta medicinal como objeto de 

prática de conhecimentos adquiridos na teoria em 
sala de aula. 

abril - dezembro 

, 
MULHERES EXATAS 

Eunice Palmeia da Silva 
 

Modalidade Servidor: Estimular o 
interesse de mulheres na área de 

exatas e em especial em Ciência da 
computação. O projeto visa oferecer 
ferramentas e oportunidades para a 

inserção de mais mulheres no mundo  
da tecnologia. 

Aumentar a autoestima, participação e 
representação feminina nas exatas; 

ampliar os horizontes do público – alvo; 
estimular a prática acadêmica; 

estimular o espírito  empreendedor. 

abril - dezembro 

APLICAÇÃO DA QUÍMICA 
AMBIENTAL POR MEIO 

DE MATERIAIS 
BIODEGRADÁVEIS 

ATRAVÉS DE AÇÕES 
EXPANSIONISTAS 

VINCULADA AO PROJETO 
'NOSSA PRAIA' 

Vânia Nascimento Tenório Silva 

Modalidade Servidor:  Desenvolver 
uma educação ambiental dos 

banhistas e a comunidade próxima ás 
praias do litoral de ações planejadas 
com os bolsistas e o voluntários do 

presente projeto do instituição federal 
de Alagoas -IFAL. 

Integrar o Instituto Federal de Alagoas a projetos 
interventores como o projeto ' NOSSA PRAIA'; 

Promover o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas sobre metodologias, materiais  
educativos e outros instrumentos para a 

disseminação da educação ambiental. 

abril - dezembro 



 

 
 
 
 

CONSTRUINDO A 
IDENTIDADE INDÍGENA 

NO ENSINO MÉDIO 

Amaro Hélio Leite da Silva 

Modalidade Estudante: Estabelecer 
uma relação intelectual no âmbito 

escolar, reconhecendo a carência da 
educação básica de nosso País em 
abordar a cultura indígena e sua 

conexão não só com o passado ,mas 
com a atualidade das demandas sócias 

brasileiras. 

Conscientizar os alunos da Escola Estadual Dra. 
Eunice de Lemos Campos sobre a importância do 

aprendizado e da manutenção da cultura indígena, 
intervindo ativamente nas falhas existentes no 

mecanismo de ensino. 

abril - julho 

RASCISMO E 
PRECONCEITO NO 

COTIDIANO ESCOLAR 

 
Solange Enoi Melo De Resende 

Amaro Hélio Leite da Silva 
Francymáikel Alves de Oliveira 

Costa 
 

Modalidade Estudante: 
Conscientização da comunidade 

escolar dos malefícios do racismo e 
contribuir para a superação da 

negação da identidade negra e do 
preconceito racial. 

Demonstrar como os discursos ideológicos 
construídos ao longo do tempo reforçam a ' 
superioridade do branco'' em detrimento do 

negro; 
compreender que a cor da pele não define o ser 

humano como superior ou inferior . 

abril - dezembro 

CODE CLUB MACEIÓ 

Bruno Rodrigues Bessa 
 
 
 

INÍCIO: ABRIL DE 2018 
TÉRMINO: DEZEMBRO DE 2018 

Modalidade Estudante: Contribuir 
para o desenvolvimento da sociedade 

,construindo um vínculo que 
estabeleça troca de saberes, 

conhecimentos e experiências para a 
constante avaliação e vitalização da 

pesquisa e do ensino. 

Introduzir os alunos no meio digital; 
Expandir e desenvolver a mente das crianças para 
a criatividade e a imaginação, de forma a auxiliá-

las a adquirir a lógica da programação de 
computadores; 

Estimular o interesse pela informática( 
computação). 

abril - dezembro 

PROJETO DE INICIAÇÃO 
AOS FOGUETES 

INTENSIVO-P.I.F.I 
Carlos Argolo Pereira Alves 

Modalidade Estudante: Facilitar a 
relação de alunos das escolas públicas 

com a física teórica, experimental e 
com a matemática, compartilhando 

conhecimentos através de encontros 
presenciais em escolas municipais e 

estaduais. 

Incentivar os alunos de forma lúdica, a ter contato 
com conhecimentos práticos e teóricos de física e 
matemática a parti da produção e lançamentos de 

foguetes. 

abril - dezembro 

PROGRAMA 
INDEPENDENTE 
MATEMÁTICA 

INTEGRADA NAS REDES 
ESTADUAL E MUNICIPAL-

PIMI 
 

Carlos Argolo Pereira Alves 
 

Modalidade Estudante : Treinar 
alunos da cidade de Maceió da rede 
pública municipal e estadual através 

de aulas para as olimpíadas de 
matemática, bem como o exame de 

seleção do IFAL. 

Conseguir concluir o cronograma previsto das 
aulas e estimular a aprendizagem dos 

conhecimentos adiante para os setores da 
comunidade alagoana. 

abril - dezembro 

'ERA UMA VEZ' – 
LEITURA E PRODUÇÃO DE 
PEQUENOS TEXTOS PARA 
ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

Damião Augusto de Farias Santos 
 

Modalidade Estudante: Estaremos 
contribuindo para que os alunos 
possam desenvolver melhor as 

competências para os seus 

Estimular o gosto e desejo pela leitura nos alunos, 
mostrando a eles a importância de se desenvolver 

esta competência linguística, comunicativa e 
discursiva. 

abril - dezembro 



 

FUNDAMENTAL | DO 
CAMEC NO CEPA EM 
MACEIÓ-ALAGOAS'' 

planejamentos diários e futuros, para 
melhores tomadas de decisões e 
autonomia frente ás tensões e 

conflitos diários, desenvolvendo as 
suas disciplinas e organizações etc. 

 

 
CONSUMO E MEIO 

AMBIENTE 

 
Denis Rocha Calazans 

 
 
 
 

INÍCIO  MAIO DE 2018 
TÉRMINO:  DEZEMBRO DE 2018 

 
Modalidade Estudante: Levar os 

alunos do 5° ano da escola municipal 
de ensino fundamental Dr. Orlando 
Araújo conhecimentos relativos a 

consumo e meio ambiente, buscando 
despertar a consciência ambiental e a 

responsabilidade social. 
 

 
Trabalhar a conscientização dos estudantes 

quanto a relação existente entre consumo e meio 
ambiente. 

maio - dezembro 

CONSTRUÇÃO E 
APLICAÇÃO DE 

ATIVIDADES LÚDICAS 
PARA ABORDAGEM DOS 

CONTEÚDOS DE 
QUÍMICA DO 1° ANO DO 

ENSINO MÉDIO 

Edmar Marinho de Azevedo 
 

Modalidade Estudante : Utilizar a 
ludicidade para a aprendizagem dos 

conteúdos da Química de forma 
contextualizada e interdisciplinar, 

preparando os alunos para o ingresso 
do Ensino Superior. 

Desenvolver a criatividade, o aspecto cognitivo e 
social dos alunos; 

Estabelecer uma relação entre os conhecimentos 
que devem ser trabalhados no Ensino Médio com 

a permanência dos alunos na universidade. 

abril - dezembro 

PENSANDO EM SEXO: 
ORIENTAÇÃO SEXUAL EM 

ESCOLA DE ENSINO 
MÉDIO DE MACEIÓ 

Fábio Maurício de Bomfim Calazans 
 
 
 
 

INÍCIO: ABRIL DE 2018 
TÉRMINO: DEZEMBRO DE 2018 

Modalidade Estudante: A orientação 
sexual é a passagem de informações 

sobre os temas ligados a sexualidade, 
com o objetivo de desenvolver 

aspectos sociais, cognitivos, e afetivos 
do sujeito. 

Promover uma maior inteiração entre escola, 
família e aluno, visando contribuir para uma 

melhor qualidade de vida, tanto emocional quanto 
física. 

abril - dezembro 

''EM BRIGA DE MARIDO E 
MULHER NÃO SE METE A 

COLHER?''VIOLÊNCIAS 
FÍSICA E SIMBÓLICA 
VIVENCIADAS PELA 

MULHER. 

Francymáikel Alves de Oliveira 
Costa 

 

Modalidade Estudante: Promover a 
prevenção da violência contra 

mulheres e meninas nas instituições 
de ensino, em especial as escolas 

públicas ,por se tratarem de espaço 
voltados para a formação integral de 
homens e mulheres, para o exercício 

da cidadania e a promoção de 
mudanças sociais. 

Conscientizar sobre o paradigma de banalização da 
violência ás mulheres; 

Salientar a necessidade de diminuir as 
desigualdades de gênero; 

Informar sobre os diferentes tipos de violência. 

abril - dezembro 

EDUCAR PARA 
PRESERVAR – LEVANDO 

A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL PARA AS 

COMUNIDADES E 
BAIRROS DE MACEIÓ E 

ADJACÊNCIAS 

Jackson Pinto Silva 
 
 
 

INÍCIO: ABRIL DE 2018 
TÉRMINO: DEZEMBRO DE 2018 

Modalidade Estudante: Realização de 
ações de educação ambiental em 

associações de bairro e escolas 
públicas,enfocando a preservação 

ambiental e discutindo com os 
moradores e estudantes a temática 
meio ambiente e sustentabilidade. 

Desenvolver ações comunitárias com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida dos moradores; 

Envolver moradores e estudantes na participação 
dos debates e ações propostas. 

abril - dezembro 



 

INTRODUÇÃO A 
PROGRAMAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE 

JOGOS 

Leonardo Melo de Medeiros 
 

Modalidade Estudante: Apresentar a 
lógica de programação para crianças 
do fundamental || e fazer com que 
elas tomem conhecimento sobre a 

importância de programar na 
atualidade e no futuro. 

Complementar a formação de estudantes; 
Incentivar estudantes a conhecer e estudar o 

mundo da informática; 
Introduzir a lógica de programação de maneira 

intuitiva. 

abril - dezembro 

MUSICALIZAÇÃO 
ATRAVÉS DE 

INSTRUMENTOS DE 
CORDAS FRICCIONADAS 

Almir Santos de Medeiros 
 

Modalidade Artifal: Incentiva o 
respeito á diversidade cultural; a 
construção de identidades e do 

diálogo intercultural ;o impulso de 
todas as linguagens artísticas e o 
intercâmbio entre as diferentes 

manifestações culturais, oriundas dos 
diversos segmentos da sociedade . 

Formar instrumentistas de cordas para atuação 
nas diversas formações instrumentais ( orquestras 
sinfônicas, orquestras de câmara, quartetos, trios 

etc. 

abril - dezembro 

FORMAÇÃO DA 
CAMERATA JOVEM DO 

IFAL 
Almir Santos de Medeiros 

Modalidade Artifal; Atua como difusor 
da arte, fomentando intercâmbios 

culturais e a inserção de grupos nos 
processos produtivos, no intuito de 

lhes proporcionar formas de 
expressão, possíveis instrumentos para 

a construção de sua cidadania, 
observando os preceitos da Escola 

viva. 

Atuar através dos concertos juntos ás 
comunidades interna e externa, difundindo a 

música de concerto; 
Tornar a Camerata um grupo de estágio para os 
alunos instrumentalistas que forem adquirindo 
capacidade técnica de moo a aperfeiçoar sua 

prática em grupo. 

abril - dezembro 

MUSICALIZAÇÃO COM 
FLAUTA DOCE 

Antônio Célio do Nascimento Lins 
 

Modalidade Artifal: Proporcionar á 
comunidade interna e externa, os 
conhecimentos básicos da música, 

com a finalidade de ensinar teórica e 
na prática da leitura musical, através 

da flauta doce. 

Formar multiplicadores para atuarem com a 
música em prol de suas comunidades. 

 
abril - dezembro 

 
 
 
 

TÉCNICA VOCAL 

 
 
 
 

Maria de Fátima Monteiro Menezes 
 

 
Modalidade Artifal: Contribuir para o 
desenvolvimento de uma cultura de 

paz e coexistência pacífica e de 
cooperação entre a comunidade 

cultural; a construção de identidades e 
o diálogo intercultural. 

 
Trabalhar exercícios práticos de técnica vocal para  

melhorar a emissão do som cantado; 
Entender o funcionamento do aparelho fonador. 

abril - dezembro 

CANTO CORAL/CORETFAL 

Maria de Fátima Monteiro Menezes 
 
 
 

INÍCIO: ABRIL DE 2018 
TÉRMINO: DEZEMBRO DE 2018 

Modalidade Artifal: O canto coral será 
um instrumento de trabalho e servirá 
não somente para a aprendizagem de 
repertório, mas para juntar pessoas 
aos bons convívio e a boa música. 

Desenvolver o gosto pelo canto coral como prática 
de trabalho coletivo; 

Incentivar a produção de novos conhecimentos na 
área do canto em conjunto. 

abril - dezembro 

Design Gráfico 
Mônica Ximenes Carneiro da Cunha 

 
Modalidade Propeq:  

Desenvolvimento de atividades 
 

Elaborar o design gráfico e a ilustração de 
abril - dezembro 



 

adaptadas e interfaces gráficas para 
apoiar no processo de alfabetização de 

crianças com autismo. 

atividades para aplicativos móveis adaptados para 
estudantes com autismo; compreender os 

fundamentos da metodologia TEACCH; auxiliar na 
coleta e análise de dados de uso dos aplicativos 

ABC AUTISMO e HANGAUT GAME para produção 
de artigos científicos; etc. 

QUE MÚSICA VOCÊ 
CURTE?RELAÇÃO ENTRE 
EDUCAÇÃO E CONSUMO 

MUSICAL 

Francymáikel Alves de Oliveira Costa 
 

Modalidade Propeq: Estimular 
estudantes municipais e estaduais na 
reflexão crítica a respeito da música 

que jovens tem consumido. 

Analisar a atual música brasileira desenvolvendo 
uma consciência crítica no corpo discente do 

município, estadual e federal 
abril - dezembro 

REDES SOCIAIS ONLINE E 
EDUCAÇÃO FORMAL 

Francymáikel Alves de Oliveira Costa 

Modalidade Propeq: Utilização das 
ferramentas virtuais vinculadas á 

educação formal. Apresentar como o 
uso das redes sociais  podem e devem 

ser utilizados como ferramenta 
didática na escola. 

Compartilhar com discentes as diversas 
experiências efetivadas por docentes para o uso 

de redes sociais como ferramenta de estudo; 
Organizar palestras para o nosso público-alvo 

sobre o tema. 

abril - dezembro 

PROIFAL 
Vivía Dayana Gomes dos Santos 

 

 
Modalidade Proifal: Trata-se de aulas 

expositivas aliadas á prática de 
exercícios, jogos que envolva conteúdo 

específico, uso de materiais 
manipuláveis dentro outros métodos 

que facilite a aprendizagem dos 
alunos. 

 

 
Proporcionar o aprendizado em Língua Portuguesa 
e Matemática, preparando os alunos oriundos das 
escolas públicas estaduais Profª Maria Margarez 
Lacet e Capitão Álvaro Victor para o ingresso no 

IFAL. 

maio - dezembro 

 
VIVER SAUDAVEL 

 

Ângela Souza Sales 
 
 

 
Modalidade Minha Comunidade: 

Promoção de saúde e lazer através da 
prática de atividades físicas e 

orientações a elas relacionadas. 

 
Promover atividades físicas ás comunidades; 

Avaliar o perfil de saúde de todos os participantes 
do programa; 

Proporcionar lazer ás comunidades através da 
prática de exercícios físicos. 

abril - dezembro 

AUTOCONHECIMENTO,
EXPRESSÃO 

CORPORAL,ORAL E 
ESCRITA 

Karine Vasconcelos Leite 

Modalidade Minha Comunidade: 
Instrumentalizar o alunado para uma 

inserção mais competente e 
igualitária, tanto no mercado de 

trabalho, quanto em diversos 
aspectos de sua vida. 

Identificar seus traços dominantes de 
personalidade; 

Mapeie , com o eneagrama, seus pontos fortes e 
frágeis, seu ponto de maior equilíbrio e de maior 

stress; 
Descubra os seus caminhos de crescimento 

pessoal. 

abril - dezembro 

ETIQUETA SOCIAL E 
EVENTOS 

Adriana Thiara de Oliveira Silva 
 
 
 

INÍCIO:  ABRIL DE 2018 
TÉRMINO: DEZEMBRO DE 2018 

Modalidade Cursos: Contribuir com 
os princípios norteadores do PDI 
IFAL, o qual traz a perspectiva da 

geração de trabalho e renda, 
diminuição das desigualdades sociais 

,melhoria da qualidade de vida, 

Qualificar a comunidade geral para atender as 
demandas de mercado na área de turismo de 

eventos. 
abril - dezembro 



 

 transformação da realidade e 
integração com o ensino, a pesquisa 

e as demandas sociais. 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Augusto César Melo de Oliveira 
 
 

INÍCIO: ABRIL DE 2018 
TÉRMINO:  DEZEMBRO DE 2018 

 
 

Modalidade Cursos: Oportuniza um 
ganho na relação da comunidade 
local com as tecnologias digitais e 

propicia uma capacitação para 
prática profissional para um público 

que não possui condições financeiras 
para custear um curso desta 

natureza na iniciativa privada. 

Redução do alfabetismo funcional e digital na  
sociedade ; 

Maior Interação entre setores da sociedade; 
Contribuição para uma melhor qualidade de 

vida, tornando a população economicamente 
ativa. 

abril - dezembro 

CURSO BÁSICO DE 
ESTAMPARIA 
ARTESANAL 

Denise Lages Vieira da Silva 
 
 
 

Modalidade Cursos: O  curso Básico 
de Estamparia Artesanal visa 

transmitir conhecimentos sobre 
processos manuais de produção de 

estamparia. 

Formar os bolsistas sobre teorias  e técnicas de 
estamparia artesanal, tornando-os aptos a serem 

facilitadores de conhecimento ou profissionais 
da área; 

Estreitar laços entre a comunidade local e os 
cursos de Artesanato e Design de interiores 

oferecidos pelo Ifal, Campus Maceió. 

 

O USO DO GEOGEBRA 
PARA PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Gracino Francisco Rodrigues 
 

Modalidade Cursos: Contribuir na 
formação de profissionais, tendo em 
vista que conceitos de matemática 

devem ser modelados para uma 
aplicação imediata na realidade. 

Desenvolver habilidades e competências no 
aprendizado da matemática; 

Fazer a imersão no meio digital, sobretudo, 
aplicado ao aprendizado da matemática etc. 

abril - dezembro 

CORSO DI LINGUA 
ITALIANA 

Josival Nascimento dos Santos 
 

Modalidade Cursos: O curso será 
desenvolvido com aulas expositivas, 

vídeos, músicas, poesias, 
conversação, exercícios e 
atendimento individuais. 

Capacitar a comunidade extra escolar ligada ao 
turismo , as letras e o público interessado no 

conhecimento da língua e cultura italiana. 
abril - dezembro 

CAPACITAÇÃO PARA  
PRODUÇÃO DE 

IORGUTE VISANDO 
ASPECTOS DE 
QUALIDADES 

SENSORIAL E FÍSICO-
QUÍMICA. 

Vânia Nascimento Tenório Silva 
 
 

Modalidade  Cursos: O curso aspecto 
de forma teórica e prática a 

produção de iogurte de qualidade, 
abordando aspectos básicos que 

interferem no rendimento da 
produção, no aproveitamento 
nutritivo do leite e também na 

segurança alimentar. 

Possibilidade de produzir com qualidade 
iogurtes, estando próprios para consumo 

humano e também para comercialização, bem 
como realizar análises físico-químicas da 

matéria-prima apontando se está própria ou não 
para processamento. 

abril - dezembro 

PRODUÇÃO DE 
AGUARDENTE A PARTIR 
DE FRUTAS TROPICAIS 

Vânia Nascimento Tenório Silva 
 

Modalidade Cursos:   Realizar 
experimentos de produção de 

aguardente a partir de frutas típicas 

Aprender e desenvolver a prática do processo de 
produção de destilados ,mais especificamente da 

aguardente, uma bebida tão produzida e 
abril - dezembro 



 

brasileiras. Buscar a realização de 
produção de novos sabores de 

aguardentes e inovação na indústria 
de destilados etc. 

comercializada no nosso estado e na nossa 
região. 

CURSO DE 
INTERPRETAÇÃO E 

LEITURA DE PROJETOS 
PARA OPERÁRIOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL. 

Vinicius Dantas 
 
 
 

Modalidade Cursos: Capacitar 
operários da construção civil da 
cidade de Maceió-AL, através do 

curso em leitura e interpretação de 
projetos,proporcionando aos 
operários a compreensão dos 

elementos de representação gráfica 
do desenho técnico. 

Desenvolver a capacidade de compreensão da 
linguagem gráfica; 

Desenvolver a habilidade de interpretação e 
leitura dos seguintes projetos; 

arquitetônico,instalações hidráulicas e 
instalações elétricas,etc. 

abril - dezembro 

FOTOGRAFIA BÁSICA E 
O EMPODERAMENTO 

ÉTICO 

Gregory Aguiar  Caldas Barbosa 
 
 

Modalidade Cursos: Capacitar os 
públicos  interno e externo do IFAL 
nas técnicas de fotografia com os 

aparelhos celulares . 

Adquirir técnicas de fotografia com o aparelho 
celular; Desenvolver habilidade de registro de 

imagem; 
Entender a diversidade o empoderamento étnico 

racial. 

junho - dezembro 

 
 
 
 


