Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Montes Claros
Coordenadoria de Extensão – CEX

EDITAL Nº 005/2015 – IFNMG - CÂMPUS MONTES CLAROS

RESULTADO PARCIAL DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

A Comissão de Extensão do IFNMG-Campus Montes Claros, nomeada a partir da portaria
n.º 070/2015 da Direção Geral do IFNMG-Campus Montes Claros e composta pelos
professores Mário Sérgio Costa da Silveira, Deosvaldo Santos Pena Júnior, Alberto da
Silva, Marco Aurélio Madureira de Carvalho, Kelry Aurea Costa Fonseca e pelos técnicoadministrativos Maurício Ravel Pereira e Cleis Rebouças de Almeida Cruz, reuniu-se no
dia 26 de março do corrente ano e decidiu:


Deferir e indeferir os projetos de acordo com a tabela abaixo:
Projeto

Situação

Pré-IFNMG Popular Matemática

Indeferido

Informática para gente miúda

Deferido com
ressalva

Iniciativa Geogebra: estendendo o
ensino de cálculo para além da sala
de aula

Deferido com
ressalva

Modelagem e simulação de sistemas
dinâmicos com o Scliclab/Xcos: um
caderno didático

Deferido com
ressalva

Museu virtual do Norte de Minas:
ciência e tecnologia aplicada à arte,
cultura e memória da região

Deferido com
ressalva
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Motivo para indeferimento ou deferimento
com ressalva
Falta de anuência de participação da
comunidade externa: não houve apresentação
de documentação que comprovam que o
CRAS e as escolas do entorno fornecerão os
dados para a seleção dos alunos.
Apresentar disponibilidade de horários nos
laboratórios
de
informática
para
o
desenvolvimento do curso – Prazo: cinco dias
úteis a partir da data deste parecer.
Apresentar disponibilidade de horários nos
laboratórios de informática e salas de aula
para o desenvolvimento do projeto – Prazo:
cinco dias úteis a partir da data deste parecer.
Apresentar disponibilidade de horários nos
laboratórios de informática e salas de aula
para o desenvolvimento do projeto bem como
a viabilidade de instalação dos softwares que
serão utilizados no projeto – Prazo: cinco dias
úteis a partir da data deste parecer.
Apresentar disponibilidade de criação de área
no sítio no IFNMG para a publicação dos
resultados do projeto e, se houver atividades
no laboratório, apresentar disponibilidade para
uso destes e instalação dos softwares
necessários para o projeto – Prazo: cinco dias

Conscientização da importância da
higienização das mãos para alunos
do quinto ao sétimo ano do ensino
fundamental
Lixo Eletrônico: destinação correta e
(re)ciclo de vida do hardware

Deferido com
ressalva
Indeferido

Inclusão Digital das Mulheres no
IFNMG-Câmpus Montes Claros

Deferido com
ressalva

Aplicando e vivenciando processos
industriais

Deferido com
ressalva

Astronomia para todos

Deferido com
ressalva

Consultoria Técnica em Eficiência
Energética

Indeferido

Diversidade étnica: remexendo as
raízes, resgatando as memórias

Deferido

Empreendedorismo para iniciantes

Deferido com
ressalva

Minicurso com práticas alternativas
como estímulo para aprendizagem
de química aos alunos do 1º ano do
ensino médio

Indeferido

Minicurso: o uso da calculadora
científica simples como ferramenta
ao ensino aprendizagem na
introdução ao estudo da física no 1º
ano do ensino médio/integrado do
IFNMG Campus Montes Claros

Deferido com
ressalva

O ensino de língua espanhola em
sintonia com a música

Deferido com
ressalva

Práticas alternativas aplicadas em
séries iniciais como instrumento
facilitador e mediador da
aprendizagem no ensino médio de
química
Pré-Técnico 1: Minicursos
preparados para processos seletivos
do IFNMG, Relatório à Área de
Conhecimento "Linguagens e
Matemática" dos anos iniciais finais
do Ensino Fundamental
Pré-Técnico 2: Minicursos
preparados para processos seletivos

Deferido com
ressalva

úteis a partir da data deste parecer.
Apresentar disponibilidade de horários nos
laboratórios
de
química
para
o
desenvolvimento do projeto – Prazo: cinco dias
úteis a partir da data deste parecer.
Ultrapassou o numero máximo de bolsistas
previsto no edital
Apresentar disponibilidade de horários nos
laboratórios de informática e salas de aula
para o desenvolvimento do projeto – Prazo:
cinco dias úteis a partir da data deste parecer.
Apresentar disponibilidade de horários nos
laboratórios de química e reserva e liberação
do ônibus no setor de transportes do IFNMGCampus
Montes
Claros
para
o
desenvolvimento do projeto – Prazo: cinco dias
úteis a partir da data deste parecer.
Apresentar disponibilidade de criação de área
no sítio no IFNMG para a publicação dos
resultados do projeto e reserva e liberação do
ônibus no setor de transportes do IFNMGCampus
Montes
Claros
e
para
o
desenvolvimento do projeto – Prazo: cinco dias
úteis a partir da data deste parecer.
Falta de anuência de participação da
comunidade externa: não houve apresentação
de documentação que comprovam que a
comunidade externa irá participar do projeto.

Apresentar disponibilidade de horários nas
salas de aula para o desenvolvimento do
projeto – Prazo: cinco dias úteis a partir da
data deste parecer.
Falta de anuência de participação da
comunidade externa: não houve apresentação
de documentação que comprovam as escolas
farão a seleção dos alunos para participarem
do projeto.
Apresentar disponibilidade de horários nas
salas de aula para o desenvolvimento do
projeto – Prazo: cinco dias úteis a partir da
data deste parecer.
Apresentar disponibilidade de horários nas
salas de aula para o desenvolvimento do
projeto – Prazo: cinco dias úteis a partir da
data deste parecer.
Apresentar disponibilidade de horários nos
laboratórios
de
química
para
o
desenvolvimento do projeto – Prazo: cinco dias
úteis a partir da data deste parecer.

Indeferido

Cópia dos projetos Pré-Técnico 2 e 3

Indeferido

Cópia dos projetos Pré-Técnico 1 e 3 e um dos
coordenadores-proponentes não é docente
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do IFNMG, Relatório à Área de
Conhecimento "Ciências das
Natureza" dos anos iniciais finais do
Ensino Fundamental
Pré-Técnico 3: Minicursos
preparados para processos seletivos
do IFNMG, Relatório à Área de
Conhecimento "Ciências Humanas"
dos anos iniciais finais do Ensino
Fundamental
Uso de plantas medicinais como
estímulo de aprendizagem da
química aos alunos do 9º ano do
ensino fundamental e aos alunos do
3º do ensino médio
Vida que te quero vida: não às
drogas

efetivo

Indeferido

Cópia dos projetos Pré-Técnico 1 e 2

Indeferido

Docente proponente não é efetivo

Deferido com
ressalva

Apresentar disponibilidade de horários das
salas de aula para o desenvolvimento do
projeto – Prazo: cinco dias úteis a partir da
data deste parecer.



Permitir a existência de somente dois coordenadores por proposta;



Deferir o financiamento de acordo com os recursos previstos no edital e
atendimento às ressalvas feitas, com base na tabela abaixo:

Projeto
Conscientização da importância da higienização das mãos para alunos do
quinto ao sétimo ano do ensino fundamental
Inclusão Digital das Mulheres no IFNMG-Câmpus Montes Claros
Museu virtual do Norte de Minas: ciência e tecnologia aplicada à arte, cultura
e memória da região
Astronomia para todos
Empreendedorismo para iniciantes
Aplicando e vivenciando processos industriais
Vida que te quero vida: não às drogas
Práticas alternativas aplicadas às séries iniciais como instrumento facilitador
e mediador da aprendizagem no ensino médio de química
Informática para gente miúda
Minicurso: o uso da calculadora científica simples como ferramenta ao
ensino aprendizagem na introdução ao estudo da física no 1º ano do ensino
médio/integrado do IFNMG Campus Montes Claros
O ensino de língua espanhola em sintonia com a música
Modelagem e simulação de sistemas dinâmicos com o Scliclab/Xcos: um
caderno didático
Iniciativa Geogebra: estendendo o ensino de cálculo para além da sala de
aula
Diversidade étnica: remechendo as raízes, resgatando as memórias

Nota

Valor financiado

141

R$

133

R$ 5.040,00

132

R$ 0,00

131
131
128
127

R$
R$
R$
R$

2.880,00

6.400,00
4.800,00
2.880,00
1.440,00

127

R$ 0,00

118

R$ 2.800,00

110

R$

1.920,00

109

R$

1.920,00

106

R$

3.600,00

R$

4.000,00

95
92

R$

Montes Claros, 26 de março de 2015.

Mário Sérgio Costa da Silveira
Presidente da Comissão de Extensão
IFNMG-Campus Montes Claros
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Esse foi o único projeto que não teve o valor total solicitado financiado pela falta de recursos para o mesmo.
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800,00

1

