PROGRAMA DE BOLSA ACADÊMICA DE
EXTENSÃO – PBAEX / EDIÇÃO – 2016
CAMPUS BOA VISTA - CENTRO
ANEXO III
FORMULÁRIO DA VERSÃO ELETRÔNICA DO PROJETO / DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO
PBAEX – 2016

01. Título do Projeto

Ajude o mundo de maneira consciente!
02. Temporalidade/Duração e Carga Horária
Data Início

Data Término

Duração

18/04/2016

18/10/2016

6 meses

Carga Horária Semanal Carga Horária Total
10h

240h

03. Área(s) Temática(s) da Política de Extensão do IFRR envolvida(s) no Projeto

(x)
( )
( )
( )

Comunicação
Cultura
Direitos Humanos e Justiça
Educação

( x ) Meio Ambiente
( ) Saúde
( ) Tecnologia e Produção
( ) Trabalho

04. Programa da Política de Extensão do IFRR ao qual o projeto está vinculado

( ) Extensão Rural e Orientação Técnica ao Homem do Campo e aos APLS Urbanos e Rurais.
( ) Educação Profissional, Esporte, Cultura e Lazer
( x ) Educação Profissional, Tecnologia Social e Cidadania
05. Público- Alvo e Local de Execução do Projeto
Alunos de 8º e 9º ano de escolas públicas municipais

06. Objetivo Geral (O que se pretende alcançar ao final do projeto?)
Conscientizar os alunos quanto a melhora do meio ambiente com produtos orgânicos.

07. Objetivos Específicos (Desdobramento do Objetivo Geral, orientam as metas a serem
alcançadas por meio dos indicadores físicos)
 Realizar palestras e momentos práticos, a compostagem orgânica nas escolas junto dos
alunos.
 Organizar as apresentações e eventos para apresentação na escola.
 Sensibilizar as Escolas quanto a parceria no Projeto.

08. Justificativa (Detalhar o porquê do Projeto e demonstrar a relação com o Ensino e a Pesquisa)
Ao final, o projeto será um meio de aprendizagem sobre o meio ambiente. E junto a pesquisa,
esperamos alcançar formas ecológicas de plantação e redução de matérias nos aterros
sanitários.

09. Impactos e Resultados esperados (Que benefícios são esperados?)
Esperamos conscientizar os alunos sobre tal assunto, e que inclusão isso ao seu dia-a-dia.

10. Descrição das atividades do Projeto (Detalhar o que será executado com o Projeto)
-Palestras
-Desenvolvimento prático do projeto

11. Metodologia (Detalhar como o Projeto será executado)
Palestras com uso de datashow para trabalhar o lado teórico do projeto. E logo após,
iniciaremos a parte prática, com o desenvolvimento contínuo do adubo orgânico em conjunto
aos estudantes.

12 Avaliação e verificação de Resultados (De que maneira o Projeto será avaliado?)
Será avaliado através da qualidade da palestra e da maneira como suceder a parte prática.
Observando o interesse e o desempenho dos estudantes. Assim como a qualidade do resultado
final.
13. Impactos e Resultados Esperados (Que benefícios são esperados?)
Esperamos conscientizar os alunos sobre tal assunto, e que inclusão isso ao seu dia-a-dia.

14. Cronograma de Execução do Projeto/Programa/Atividade (distribuição das atividades ao
longo do período de duração do projeto/programa/da atividade)
Atividade
Pesquisar sobre o conteúdo e preparação do
material de apresentação
Procura de escolas e agendamento das palestras
Realização de palestras
Trabalho Prático

Mês
1

Mês
2

Mês
3

x

x

Mês
4

Mês
5

Mês
6

x

x

x

x
x

