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1. Introdução

1.1 Identificação da Ação

     Título: Mulheres na Engenharia: quebrando paradigmas

     Coordenador: Eraldo Silveira e Silva / Docente

     Tipo da Ação: Projeto

     Edital: APROEX  Nº 03/2014

     Vinculada à Programa
     de Extensão?: Não

     Instituição: IFSC  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina

     Unidade Geral: IFSCCSJ  Campus São José

     Unidade 
     de Origem: DEPE  Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão

     Início Previsto: 01/09/2014

     Término Previsto: 30/08/2015

     Recurso Financeiro: R$ 0,00

     Órgão Financeiro: Conta Única

     Gestor: Eraldo Silveira e Silva / Docente

1.2 Detalhes da Ação

     Carga Horária Total da Ação: 2430 horas

     Justificativa da Carga Horária: 30h  convidados 120h  coordenador 120h  vice coordenador 240h 
demais membros da equipe de execução 1920h  bolsistas

     Periodicidade: Anual

     A Ação é Curricular? : Não

     Abrangência: Municipal

     Município Abrangido: Sao Jose  Santa Catarina

     Tem Limite de Vagas?: Não

     Local de Realização: Nas  dependências  da  escola  de  educação  básica  Presidente
Juscelino Kubitschek, situada no bairro Areias, em São José, Santa
Catarina. Algumas atividades,  tais como tour pelo campus e uso do
auditório, serão realizadas no IFSC, campus de São José.

     Período de Realização: 01/09/2014 a 30/08/2015

     Tem inscrição?: Não

1.3 PúblicoAlvo

     Tipo/Descrição do PúblicoAlvo: O  públicoalvo  das  atividades  serão  as  alunas  da  Escola  de
Educação Básica Presidente Juscelino Kubitschek, mas os meninos
também  poderão  participar  das  atividades  propostas,  caso  haja
espaço disponível e/ou recursos tecnológicos suficiente para atender
a demanda.

     Número Estimado de
     Público: 200

     Discriminar PúblicoAlvo:
  A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 0 0 0 0 0 0
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Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não Governamentais
(ONGs/OSCIPs) 0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 200 200

Total 0 0 0 0 200 200

Legenda:
(A) Docente
(B) Discentes de Graduação
(C) Discentes de PósGraduação
(D) Técnico Administrativo
(E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Escola de Educação
Básica Presidente
Juscelino K...

EEBJK Externa à IES Instituição
Governamental Estadual

O presente projeto
contará com a

colaboração da docente
da EEBJK, a prof. Daniela
Scaranto, que participará
na equipe de execução

do projeto...

1.5 Caracterização da Ação

     Área de Conhecimento: Engenharias

     Lote:

     Área Temática Principal: Tecnologia e Produção

     Área Temática Secundária: Educação

     Linha de Extensão: Tecnologia da informação

1.6 Descrição da Ação

     Resumo da Proposta: O objetivo  geral  do  projeto  é  o  despertar  vocacional  de  alunas  do
ensino médio  para  carreiras  da  engenharia,  em  particular  da  área
das Telecomunicações. Pretendese atingir este objetivo através do
resgate  de  exemplos  do  presente  e  do  passado  de  mulheres  que
contribuíram  com  a  ciência  e  a  engenharia.  Pretendese  também
reproduzir  o  “fazer”  na  engenharia,  através  de  recursos  lúdicos
compatíveis com o nível de ensino do públicoalvo. Este projeto será
desenvolvido juntamente com uma escola de ensino médio, a Escola
Presidente Juscelino Kubitschek, em Areias, São José. Está previsto
um conjunto de palestras, eventos e oficinas visando resgatar o papel
histórico das mulheres na ciência e nas engenharias, em particular
na  Engenharia  de  Telecomunicações,  de  forma  a  quebrar
preconceitos,  romper  com  estigmas  associados  à  área  e mostrar  o
potencial feminino na ocupação de cargos neste domínio. Pretende
se  também  despertar  o  interesse  pela  profissão  de  engenheira,
trazendo uma amostra do mundo do  trabalho desta profissional, na
forma de um desafio tecnológico, envolvendo o desenvolvimento de
miniprodutos,  através  de  uma  linguagem  de  programação
educacional.
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     PalavrasChave: engenharia, mulheres, vocação, quebra de paradigma

     Informações Relevantes para
Avaliação da Proposta:

Nos últimos dois anos, a cultura de uso de  linguagem Scratch vem
sendo trabalhada em projetos de pesquisa e extensão no nível médio
e superior de ensino no âmbito do IFSC/SJ. Podese citar os cursos
de iniciação a concepção de jogos (Profa.Cristiane Vidal) e o projeto
FORMA ENGENHARIA (Prof.Marcos Moecke, Saul Caetano e Eraldo
Silveira e Silva) desenvolvido junto à Escola Wanderley Júnior. Neste
sentido,  entendemos  este  projeto  também  como  uma  forma  de
difundir o uso de metodologias de ensino já desenvolvidas na nossa
instituição, para o ensino de nível médio de outras instituições.

     1.6.1 Justificativa
     A mulher vem sendo historicamente reprimida e segregada ao longo dos tempos na sociedade ocidental. O
despertar  para  um  tratamento  igualitário  de  gênero  é  fato  recente.  Ainda  que  hoje,  em  termos  legais,  seja
garantida a igualdade entre mulheres e homens, é notório que o comportamento de muitas mulheres ainda reflete
os  tempos em que as mesmas eram excluídas da possibilidade de exercer determinados ofícios. Um exemplo
importante é a reduzida quantidade de mulheres que ingressam em carreiras das engenharias.

Por outro lado, a história nos traz exemplos de superação e de demonstração de capacidade intelectual feminina
que devem ser lembrados para que sirvam de motivação para as gerações vindouras. Na área de engenharia de
computação podese destacar Ada Lovelace  (Kim, 1999),  filha do poeta  inglês Lord Byron, que no  século XIX
trabalhou  juntamente  com  Charles  Babbage  na  concepção  de  algoritmos  para  uma  máquina  precursora  do
computador.  A  sua  importância  ficou  registrada  pelo  fato  de  seu  nome  ter  sido  atribuído  a  uma  sofisticada
linguagem  de  programação  da  atualidade.  Um  outro  instigante  exemplo,  que  vem  quebrar  paradigmas  que
separam a beleza física da capacidade intelectual, é o da atriz de Hollywood Heddy Lamar (Scholtz, 1982), famosa
nas décadas de 40 e 50. Além de ser considerada uma atriz de vanguarda, ela é autora de uma patente industrial
que descreve uma técnica precursora do Spread Spectrum, que á base para os sistemas celulares de hoje. 

No contexto do Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus São José, temse observado claramente a assimetria
de gênero na procura e ingresso no curso de Engenharia de Telecomunicações, em implantação desde 20121:
das 128 vagas ofertadas até este momento temse cerca de 19% das mesmas ocupadas por mulheres.

Motivar alunas do ensino médio para as carreiras da engenharias é o grande desafio deste projeto. Pretendese
focar em duas abordagens complementares: primeiramente, em caráter horizontal, disseminar  informações com
exemplos de referência do passado e do presente, com intuito de quebrar paradigmas e desmistificar a carreira de
engenharia  como  sendo  inerente  aos  homens. Neste  sentido,  uma  série  de  atividades  como  palestras,  visitas
virtuais a museus do mundo, e vídeodepoimentos de mulheres atuantes na área de engenharia serão realizadas.
Uma apresentação específica sobre o curso de Engenharia de Telecomunicações também será realizada dentro
deste contexto.

Em caráter vertical, dentro de um grupo limitado, pretendese trazer um pouco do dia a dia de uma engenheira.
Neste ponto, lançaremos mão de ferramentas lúdicas de programação e de publicação na Web, com a finalidade
de  produzir  miniprodutos  didáticos  a  partir  das  sugestões  e  ideias  das  participantes  do  projeto.  O  uso  de
ferramentas  lúdicas e a estratégia de definir os miniprodutos ao  longo do desenvolvimento do projeto buscam
motivar as participantes através de atividades mais prazerosas e conectadas às suas experiências. Uma ênfase no
aprendizado  de  programação  será  necessária  neste  caso  e  tanto  a  proponente  como  a  Institituição  executora
possuem experiência no uso da linguagem didática Scratch, desenvolvida pelo MIT. O Scratch é um ambiente de
programação  visual  desenvolvido  para  motivar  indivíduos  que  não  conhecem  técnicas  de  programação  a
desenvolverem seus próprios programas (Maloney at al, 2010). Este ambiente permite crianças e jovens que não
tenham um prévio contato com técnicas de programação  iniciar o seu aprendizado nesta área de forma lúdica,
avançando  no  domínio  da  programação  através  de  suas  próprias  tentativas  de  criar  programas  para  jogos,
projetos técnicos e histórias em quadrinho.

A partir do Scratch é possível controlar sensores que interagem com o mundo real através do uso de pequenas
placas de circuitos, tais como a Makey Makey (www.makeymakey.com) e Picoboard (www.picocricket.com). Esta
versatilidade  do  Scratch  abre  uma  diversidade  de  possibilidades  para  os  miniprodutos.  A  equipe  de  projeto
visualiza o uso da placa de circuitos Makey Makey devido ao seu fácil manuseio e a variedade de aplicações que
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relacionam programação, música e games, elementos geralmente presente no mundo adolescente. Porém, como
comentado acima, os miniprodutos serão definidos no decorrer das atividades do projeto e a placa Picoboard
também poderá servir de base para desenvolvêlos.

Com relação à bolsa do coordenador de R$600,00 para a realização das atividades, o projeto prevê a compra de
notebooks, placas makey makey e picoboard e demais materiais para o desenvolvimento dos miniprodutos do
minicurso avançado de programação, câmera fotográfica, e despesas com visitas técnicas

A arte de aprender a programar demanda tempo para que os alunos possam assimilar os conceitos e é neste
sentido  que  o  projeto  é  concebido  para  12  meses  de  atividades  regulares  de  laboratório  de  programação
complementadas pelas atividades de caráter horizontal, tais como palestras e visitas técnicas.

     1.6.2 Objetivos
     O objetivo geral do projeto é o despertar vocacional de alunas do ensino médio para carreiras da engenharia,
em particular da área das Telecomunicações, seja através do resgate de exemplos do presente e do passado de
mulheres que contribuíram com a ciência e a engenharia, seja pela reprodução do “fazer” na engenharia, usando
de recursos lúdicos compatíveis com o nível de ensino do públicoalvo.

Como objetivos específicos temse:

 Desenvolver um conjunto de palestras, eventos e oficinas visando resgatar o papel histórico das mulheres na
ciência e nas engenharias, em particular na Engenharia de Telecomunicações, de forma a quebrar preconceitos,
romper com estigmas associados à área e mostrar o potencial feminino na ocupação de cargos neste domínio;

  Motivar  o  interesse  pela  profissão  de  engenheira,  trazendo  uma  amostra  do  mundo  do  trabalho  desta
profissional, na forma de um desafio tecnológico, envolvendo o desenvolvimento de miniprodutos, através de uma
linguagem de programação educacional.

     1.6.3 Metodologia e Avaliação
     O projeto será realizado num período de 12 meses na EeB Presidente Juscelino Kubitchek, na cidade de São
José/SC. Essa escola foi escolhida por: i) situarse nas proximidades do campus do IFSC/SJ, ii) por contar com a
colaboração da prof. Daniela Scaranto, atuante naquela escola, e que também faz parte da equipe de execução
do presente projeto, e  iii) por contar com espaço  físico adequado  (sala de  informática e  local para palestras e
mostra de trabalhos) para as realizações das atividades previstas no projeto.

Estão previstas 5 etapas para a consecução do projeto, que não estão necessariamente associadas a uma ordem
temporal. As etapas são:

ETAPA 1  Planejamento geral das atividades por todos os membros da equipe de execução: divisão de tarefas,
organização  e  ajustes  no  cronograma;  familiarização  com  os  softwares  e  ferramentas  que  serão  utlizadas  no
projeto;  tour  por museus  virtuais;  seleção  da mídias  que  serão  exibidas  ou  utilizadas  no  decorrer  do  projeto;
contato inicial com palestrantes. 

ETAPA 2  Organização e execução de palestras e videodepoimentos; 

Exibição  de  minidocumentários  e  animações  sobre  a  história  de  mulheres  pioneiras  na  área  de
ciência/engenharia; Palestras com professores do curso de engenharia de Telecomunicações do IFSC/SJ. Essas
atividades serão seguidas de debates.

ETAPA  3    Visitas  guiadas  a  museus  virtuais,  tais  como:  Smithsonian,  Science  Museum  London,  Museum  of
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Science and Industry, Museum of Science (Boston), National Women's History Museum; visita ao museu de ciência
e  tecnologia  da  PUCPorto  Alegre;  visita  de  campo  a  uma  instituição  técnológica,  que  oferte  cursos  de
ciência/engenharia. Preferencialmente, durante a semana acadêmica desses cursos.

ETAPA 4  Eventos para disseminação da importância da programação, tais como a apresentação dos projetos
Made with Code (Google) e Code (Facebook e Microsoft); oficinas introdutórias de programação com ferramentas
lúdicas (e gratuitas), tais como Scratch, Kodu, e App Inventor.

ETAPA 5  Minicurso (avançado) de conceitos e práticas de programação

com o  software Scratch  e  as  placas Makey makey  e/ou Picoboard.  Esse minicurso  objetiva  desenvolver  mini
produtos (tais como games, histórias  interativas, animações, etc.), que serão definidos no decorrer do projeto e
podem  ter  temática  voltada  à  homenagem  à  história  de  mulheres  na  ciência  e  engenharias,  tais  como  Ada
Lovelace e Hedy Lamar. Também podem ser outro tema, a ser definido posteriormente pelo grupo. Ao final, haverá
uma mostra, aberta a toda a comunidade escolar, com os produtos desenvolvidos no minicurso.

Todas as atividades acima serão desenvolvidas e/ou organizadas pelos membros da equipe de execução. Um
blog (ou wiki) do projeto será criado para registrar e divulgar as atividades do projeto e ele também contará com
questionários  de  avaliação,  que  serão  respondidos  pelos  participantes  após  cada  atividade  realizada.  Os
resultados  serão  discutidos  pelos membros  da  equipe  de  execução,  a  fim de  propor mudanças  ou  ajustes  no
projeto.

     1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão
     O processo de formação acadêmica deve romper os limites da sala de aula no sentido de trazer ao aluno aos
desafios do mundo  real, seja no que  tange a aplicação de conhecimentos  tecnológicos e científicos, seja pelo
contato com diversos níveis da sociedade, observando e trazendo respostas as suas demandas. Neste sentido, o
currículo de engenharia de telecomunicações do IFSC trabalha vários aspectos da relação ciência e sociedade e
instiga os alunos a perceberem o papel do profissional engenheiro como agente transformador da sociedade. O
presente projeto oportuniza o exercício deste papel, possibilitando aos bolsistas atuarem junto a um segmento da
sociedade que traz resquícios históricos de segregação do gênero feminino no contexto da tecnologia. 

Em  adição,  os  alunos  bolsistas  foram  capacitados  através  de  um  projeto  integrador  da  primeira  fase  a
desenvolverem  aplicações  usando  a  linguagem  de  programação  Scratch  a  partir  de  um  nível  zero  de
conhecimento  na  área  o  que  facilita  a  intervenção  junto  a  um  público  que  possivelmente  se  encontrará  em
situação similar de conhecimento. 

Nos últimos dois anos, a cultura de uso de linguagem Scratch vem sendo trabalhada em projetos de pesquisa e
extensão  no  nível  médio  e  superior  de  ensino.  Podese  citar  os  cursos  de  iniciação  a  concepção  de  jogos
(Profa.Cristiane Vidal) e o projeto FORMA ENGENHARIA (Prof.Marcos Moecke, Saul Caetano e Eraldo Silveira e
Silva) desenvolvido junto à Escola Wanderley Júnior. Neste sentido, entendemos este projeto também como uma
forma de difundir o uso de metodologias de ensino já desenvolvidas na nossa instituição, para o ensino de nível
médio de outras instituições.

     1.6.5 Avaliação
  Pelo Público

    A avaliação do presente projeto será feita  através questionários, com perguntas abertas e de múltipla
escolha, respondidos pelo público ao final de cada atividade do projeto.

  Pela Equipe

   
A  avaliação  do  presente  projeto  pela  equipe  de  execução  será  feita  através  da  análises  dos
questionários  respondidos  pelos  participantes.  para  verificar  se  os  objetivos  propostos  foram
alcançados e fazer modificações e ajustes, se forem necessárias.

1.7 Divulgação/Certificados

     Meios de Divulgação: Cartaz, Internet

     Contato: eraldo.silveira@gmail.com;
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     Emissão de
     Certificados: Equipe de Execução

     Quantidade Estimada de
     Certificados para Participantes: 0

     Quantidade Estimada de
     Certificados para Equipe 
     de Execução:

6

     Total de Certificados: 6

     Menção Mínima: SS

     Freqüência Mínima: 90

     Justificativa de Certificados:

Apenas  os  membros  da  equipe  de  execução  terão  direito  ao
certificado.  Como  o  projeto  não  preve  inscrições  prévias  para  as
atividades,  não  temos  como prever  o  número  total  de participantes
que poderiam receber certificado.

1.8 Outros Produtos Acadêmicos

     Gera Produtos: Sim

     Produtos: Anais
Jogo Educativo
Oficina
Pôster
Resumo (Anais)

     Descrição/Tiragem: apenas digital

     Gera Propriedade Intelectual: Não

1.9 Arquivos Anexos

Nome Tipo

termo_compr_eraldo.p.pdf
Termo de Compromisso do
Coordenador do Projeto

parecer_eraldo_ifsc..pdf IFSC  Folha de Pareceres

carta_anuencia_jk.pd.pdf Diversos

plano_discente_flavi.pdf Plano de trabalho dos discentes

plano_discente_matuz.pdf Plano de trabalho dos discentes

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Atividade

Docentes da IFSC
Nome Regime de Contrato Instituição Carga Função

Cristiane Denise Vidal 40 horas IFSC 120 hrs

Vice
Coordenador(a),
Orientador, 
Membro da
Comissão

Organizadora

Eraldo Silveira e Silva Dedicação exclusiva IFSC 120 hrs
Coordenador da

Ação, 
Gestor

Jeremias Stein Rodriguês 40 horas IFSC 60 hrs

Colaborador, 
Membro da
Comissão

Organizadora

http://sigproj1.mec.gov.br/projetos/download.php?file=300596
http://sigproj1.mec.gov.br/projetos/download.php?file=300598
http://sigproj1.mec.gov.br/projetos/download.php?file=300600
http://sigproj1.mec.gov.br/projetos/download.php?file=300712
http://sigproj1.mec.gov.br/projetos/download.php?file=300713
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Maria Teresa Collares Dedicação exclusiva IFSC 60 hrs
Colaborador, 
Membro da
Comissão

Organizadora

Discentes da IFSC
Nome Curso Instituição Carga Funções

Flávia de Oliveira Barbosa Engenharia de
Telecomunicações IFSC 960 hrs

Ministrante,
Bolsista de
Extensão

Matuzalem Muller dos Santos Engenharia de
Telecomunicações IFSC 960 hrs

Ministrante,
Bolsista de
Extensão

Técnicoadministrativo da IFSC
   Não existem Técnicos na sua atividade
Outros membros externos a IFSC

Nome Instituição Carga Funções

Daniela Carla Soares Scaranto Eeb Juscelino Kubitchek 120 hrs

Colaborador, 
Consultor, 
Membro da
Comissão

Organizadora,
Supervisor

Coordenador:
Nome: Eraldo Silveira e Silva
RGA:
CPF: 43284540997
EMAIL: eraldo@ifsc.edu.br
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 33488296 / 84413663

Orientador:
Nome: Cristiane Denise Vidal
RGA:
CPF: 00497395908
EMAIL: cristiane.vidal@ifsc.edu.br
Categoria: Professor Substituto
Término de Contrato:
Fone/Contato:
Gestor:
Nome: Eraldo Silveira e Silva
SIAPE:
CPF: 43284540997
EMAIL: eraldo@ifsc.edu.br
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 33488296 / 84413663

2.1 Cronograma de Atividades
Atividade:  Continuação do minicurso avançado de conceitos e práticas de programação com o

software Scratch e as placas Makey makey e/ou Picoboard;

 Visita ao museu da PUC;

 Mostra na escola JK com os miniprodutos desenvolvidos no minicurso de avançado de
programação;

 reuniões com a equipe de execução para discutir e avaliar as atividades do projeto;
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 Atualização do blog/wiki;

 Escrita do relatório final do projeto.
Início: Jun/2015 Duração: 3 Meses
Somatório  da
carga  horária
dos membros:

200 Horas/Mês

Responsável: Eraldo Silveira e Silva (C.H. 10 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Cristiane Denise Vidal (C.H. 10 horas/Mês)
Matuzalem Muller dos Santos (C.H. 80 horas/Mês)
Jeremias Stein Rodriguês (C.H. 5 horas/Mês)
Maria Teresa Collares (C.H. 5 horas/Mês)
Flávia de Oliveira Barbosa (C.H. 80 horas/Mês)
Daniela Carla Soares Scaranto (C.H. 10 horas/Mês)

 

Atividade:  Férias para docentes e discentes do IFSC e da escola JK. Esse período será dedicado a
organização de atividades pelos membros da equipe de execução;

  elaboração  de  oficinas  avançadas  com  Scratch  e  com  as  placas  Makey  Makey  e
Picoboard;

 Seleção dos documentários e demais mídias, que serão exibidos/utilizados no projeto;

 organização do roteiro e detalhes da viagem ao museu da PUC;

 Atualização do blog/wiki;

 reuniões com a equipe de execução para discutir e avaliar as atividades do projeto.
Início: Jan/2015 Duração: 2 Meses
Somatório  da
carga  horária
dos membros:

200 Horas/Mês

Responsável: Cristiane Denise Vidal (C.H. 10 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Eraldo Silveira e Silva (C.H. 10 horas/Mês)
Matuzalem Muller dos Santos (C.H. 80 horas/Mês)
Jeremias Stein Rodriguês (C.H. 5 horas/Mês)
Maria Teresa Collares (C.H. 5 horas/Mês)
Flávia de Oliveira Barbosa (C.H. 80 horas/Mês)
Daniela Carla Soares Scaranto (C.H. 10 horas/Mês)

 

Atividade:  organização e oferta do minicurso (avançado) de conceitos e práticas de programação
com o software Scratch e as placas Makey makey e/ou Picoboard;

 Eventos para disseminação da importância da programação, tais como a apresentação
dos projetos Made with Code (Google) e Code (Facebook e Microsoft). Obs: é início de
ano letivo e o públicoalvo dessa atividade,  já realizada anteriormente, serão as novas
turmas do ensino médio;

 Exibição de minidocumentários e animações sobre a história de mulheres pioneiras na
área de ciência/engenharia;

 Atualização do blog/wiki.
Início: Mar/2015 Duração: 3 Meses
Somatório  da
carga  horária
dos membros:

200 Horas/Mês

Responsável: Eraldo Silveira e Silva (C.H. 10 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Cristiane Denise Vidal (C.H. 10 horas/Mês)
Matuzalem Muller dos Santos (C.H. 80 horas/Mês)
Jeremias Stein Rodriguês (C.H. 5 horas/Mês)
Maria Teresa Collares (C.H. 5 horas/Mês)
Flávia de Oliveira Barbosa (C.H. 80 horas/Mês)
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Daniela Carla Soares Scaranto (C.H. 10 horas/Mês)
 

Atividade:  preparação e oferta das oficinas introdutórias de programação com ferramentas lúdicas
(e gratuitas), tais como Scratch, Kodu, e App Inventor;

 organização e execução da palestra com IFSC/SC e dos vídeodepoimentos;

 Visita guiada aos museus virtuais;

 organização de eventos para disseminação da importância da programação, tais como
a apresentação dos projetos Made with Code (Google) e Code (Facebook e Microsoft);

 visita de campo a uma instituição técnológica, que oferte cursos de ciência/engenharia;

 atualzação do blog/wiki;

 reuniões com a equipe de execução para discutir e avaliar as atividades do projeto.

Início: Out/2014 Duração: 3 Meses
Somatório  da
carga  horária
dos membros:

200 Horas/Mês

Responsável: Cristiane Denise Vidal (C.H. 10 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Eraldo Silveira e Silva (C.H. 10 horas/Mês)
Matuzalem Muller dos Santos (C.H. 80 horas/Mês)
Jeremias Stein Rodriguês (C.H. 5 horas/Mês)
Maria Teresa Collares (C.H. 5 horas/Mês)
Flávia de Oliveira Barbosa (C.H. 80 horas/Mês)
Daniela Carla Soares Scaranto (C.H. 10 horas/Mês)

 

Atividade:  reuniões iniciais;

 criar o blog/wiki do projeto para registrar e divulgar as atividades do projeto;

 familiarização com as ferramentas que serão utilizadas no projeto;

 contato inicial com palestrantes;

 confecção do material (poster e banner) para divulgação das atividades na escola JK.

Início: Set/2014 Duração: 1 Mês
Somatório  da
carga  horária
dos membros:

200 Horas/Mês

Responsável: Cristiane Denise Vidal (C.H. 10 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Eraldo Silveira e Silva (C.H. 10 horas/Mês)
Matuzalem Muller dos Santos (C.H. 80 horas/Mês)
Jeremias Stein Rodriguês (C.H. 5 horas/Mês)
Maria Teresa Collares (C.H. 5 horas/Mês)
Flávia de Oliveira Barbosa (C.H. 80 horas/Mês)
Daniela Carla Soares Scaranto (C.H. 10 horas/Mês)

 

Responsável Atividade
2014

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Cristiane  Denise
Vidal

  reuniões  iniciais;    criar  o
blog/wiki...         X   

Cristiane  Denise
Vidal

  preparação  e  oferta  das
oficinas introdut...          X X X

2015
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Responsável Atividade
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Cristiane Denise
Vidal

  Férias  para  docentes  e
discentes do IFSC ... X X          

Eraldo Silveira e
Silva

  organização  e  oferta  do
minicurso (avança...   X X X       

Eraldo Silveira e
Silva

  Continuação  do  minicurso
avançado de conc...      X X X    


