Eventos e Prestação de Serviços Executados pela Extensão
Ano: 2017
Evento/
Serviço
Congresso

Descrição sumária do Evento
Almenara:
1. VI Congresso Latino-americano de Agroecologia, o X Congresso Brasileiro de Agroecologia e do
V Seminário de Agroecologia do Distrito Federal, Brasília, DF, realizado entre os dias 12 a 15 de
setembro 2017.
2. Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR-2017), evento sediado na cidade de Mato Verde, Minas
Gerais, realizado entre os dias 24 e 26 de agosto de 2017.
3. Congresso Nacional de Educação.
Diamantina:
1. Campus Diamantina se reúne para ouvir e debater assuntos relacionados às proposições
pedagógicas e aos aspectos físicos, organizacionais, ambientais e acadêmicos do Campus.
2. A semana de Ciência e Tecnologia visa aproximar a sociedade do que é produzido no meio
estudantil e acadêmico. A 14ª edição aconteceu entre 25 e 28 de outubro, com o tema “A Matemática
está em tudo”.
3. O IFNMG Campus Diamantina ofereceu palestras e oficinas como parte de uma programação
diversificada e gratuita na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é promovida pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e busca despertar o interesse de crianças e jovens
para a área, além de popularizar a ciência. O tema do ano foi a “A Matemática está em tudo”.
Montes Claros:
1. I Congresso dos Técnicos em Segurança do Trabalho do Norte de Minas. Congresso que contou
com a parceria do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho de Minas Gerais que enfocou
temas relacionados a atualidade da atuação do profissional da Segurança do Trabalho.

Cursos
Curta
duração

Seminário

Salinas:
1. Produção de Fitoterápicos simples.
2. Curso de Inglês Nível Elementar.
3. Aproveitamento integral dos Alimentos.
4. Queijo Cabacinha – Aspectos legais de produção e comercialização.
5. Apicultura Básica.
6. Reprodução Induzida em Peixes.
7. Curso Teórico prático de “Ia” em bovinos
8. Curso Teórico-prático de nutrição em equinos.
9. Minicurso de Biossegurança em Laboratório de
10. Microbiologia.
11. Curso de Horticultura.
Araçuaí:
1. A I Jornada de Tecnologia da Informação é um evento de iniciativa do núcleo do curso para
complementar e atualizar conhecimentos técnicos na área.
2. O Minicurso “A origem do Fascismo” foi organizado para a discussão da temática proporcionando
uma visão panorâmica sobre as origens do fascismo.
3. I Seminário de Agrimensura, organizado para apresentar temas pertinentes à área aos discentes e
comunidade em geral.
Arinos:
1. Seminário Integrado de Eventos, Semana do Meio Ambiente e Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, Simpósio de Administração e Semana das Ciências Agrárias.
Januária:
1. I Seminário Institucional intercampus do PIBID/IFNMG
Montes Claros:
1. IV Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT tem como objetivo
conscientizar sobre a importância de eliminar os acidentes do trabalho e criar uma visão vigilante nos
colaboradores para que os mesmos possam atuar de forma responsável, segura e comprometida.
2. Seminário de Processos Industriais O Seminário de Processos Industriais (SEMPI) é um evento que
objetivou a divulgação dos trabalhos de iniciação científica, revisão bibliográfica e resumos
expandidos desenvolvidos na instituição, realizados por alunos da graduação e da iniciação científica
com uma abordagem a cerca dos processos industriais.
3. Welcomp 2017 - O WelComp IF 2017 foi um encontro envolvendo os docentes e discentes do

curso superior em Ciência da Computação do IFNMG, campus Montes Claros, realizado com o
objetivo de dar as boas vindas aos alunos ingressantes e, consequentemente, promover a integração
entre as turmas novas e antigas do curso. O evento contou com a apresentação do Plano Politico
Pedagógico do curso, regulamentos de TCC e Atividades Complementares, as linhas de
trabalho/pesquisa dos professores e os principais trabalhos desenvolvidos pelos alunos veteranos na
forma de pôsteres e apresentações orais.
Pirapora:
1. Seminário composto por 4 palestras e um debate final, em que discentes do curso técnico em
Segurança do Trabalho apresentaram temas relativos à segurança e saúde no ambiente de trabalho. O
seminário contou, também, com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
Salinas:
1. Projeto Piloto: Monitoramento e controle de Aedes aegypti por armadilhas em Salinas – MG.
Teófilo Otoni:
1. I Seminário Construindo Agroecologia no Vale do Mucuri; I Seminário do NAPNE.
Ciclo de
debates

Palestra e
Mesa
Redonda

Almenara:
1. Reunião com pequenos produtores rurais de Santo Antônio do Jacinto, MG, para tratar sobre ações
para estudo, diagnóstico e recuperação de nascentes
Arinos:
1. Debates sobre o dia da Consciência Negra
Janaúba:
1. O evento teve por objetivo, oportunizar reflexões sobre temas relevantes para a sociedade
contemporânea, tais como: racismo, homofobia, questões ligadas às aflições da juventude, educação
(escola sem partido), violência contra a mulher, uso de drogas.
Teófilo Otoni:
1. Ciclo de Palestras IFNMG-APAC
Almenara:
1. Prevenção do câncer de mama e colo de útero;
2. Aspectos clínicos e epidemiológicos do câncer de próstata;
3. Mandionocultura no baixo Jequitinhonha;
Arinos:
1. Palestras sobre ações inclusivas, Sexo e Doenças Transmissíveis. Drogas, Empreendedorismo,
Empreendedores de Sucesso, Palestras Motivacionais, etc.
Diamantina:
1. Palestras e minicurso oferecidos gratuitamente aos alunos do IFNMG-Campus Diamantina. As
duas palestras foram ministradas por Wellington Silva, Professor de Informática do IFNMG-Campus
Januária, graduado em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e pós-graduado em
Redes de Computadores. No encontro, o professor falou sobre como empreender na Internet e sobre
sua experiência como youtuber. O evento aconteceu no Auditório do IFNMG-Campus Diamantina e
ofereceu gratuitamente um minicurso de Edição de vídeos. O público contou com alunos do campus
Diamantina, bem como participantes da comunidade externa.
Janaúba:
1. Público: alunos do 1º ano das escolas públicas e privadas. Preparação para o vestibular seriado.
Januária:
1. Diálogos da Docência: Ensino Médio em Reforma: entre o proposto e o necessário
2. Animais Peçonhentos e Primeiros Socorros
3. Empreendedorismo Sustentável
4. I Ciclo de Palestras sobre TEA de Januária
5. Certificação de Produtos Orgânicos
6. Como ganhar dinheiro fácil na internet
7. Oportunidades de Trabalho na área de TI na Modalidade Home Office.
Montes Claros:
1. I Treinamento Prático sobre escrita e submissão de projetos de extensão - Treinamento para escrita
e submissão de projetos de extensão em editais com foco nos editais do IFNMG;
2. Ao infinito e além - um encontro com a nasa - Gabe Gabrielle é engenheiro, educador e palestrante
motivacional. Ele conta sua trajetória no programa espacial da nasa com fotos e vídeos, inspirando
crianças, professores e outros profissionais. A gabe possui uma abordagem descontraída que toca as
pessoas. Ele encoraja a todos a seguirem seus sonhos, não importa as circunstâncias. Gabe mostrará o
lançamento do ônibus espacial, astronautas vivendo na estação espacial, os robôs exploradores e a

curiosa jornada de pousar em marte, além de falar do futuro do programa espacial. Um astronauta tem
que estabelecer objetivos e se divertir todos os dias, assim os sonhos se tornam realidade.
3. Qualidade de vida e percepção de hábitos saudáveis entre estudantes do ensino básico, técnico,
tecnológico do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Montes Claros-MG: Apresentar
a discussão sobre qualidade de vida entre os discentes do IFNMG-Campus Montes Claros.
4. Minha experiência na maratona de programação: Fábio Dias Moreira, vencedor e vice-vencedor da
Maratona de Programação, ganhador de mais de 30 medalhas em competições acadêmicas, conta sua
experiência em competições de programação;
5. Fator Acidentário Previdenciário – FAT: Contextualizar os desafios e perspectivas do trabalho,
potencializar a aproximação dos profissionais da área de Segurança do Trabalho ao mercado de
Trabalho e compreender os principais desafios dos profissionais no ambiente laboral
6. Aposentadoria Especial e as consequências dos acidentes de trabalho: Apresentar o que é
aposentadoria especial e quais as consequências para o trabalhador e para o patrão de um acidente de
trabalho
7. Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário: Características da questão epidemiológica e a sua
ligação com as questões previdenciárias.
Pirapora:
1. Palestra técnica ministrada pelo Professor Adler Augusto Rath (Professor de Direito do Campus
Pirapora) sobre legislação trabalhista.
2. Palestra realizada no anfiteatro do IFNMG Campus Pirapora, das 14 às 15 horas, com a
participação dos discentes e comunidade externa;
3. Palestra realizada no anfiteatro do IFNMG Campus Pirapora, das 15 às 16 horas, com a
participação dos discentes do IFNMG e comunidade externa.
4. Foram 3 (três) dias de palestras. Empresários da microrregião foram convidados a participar,
apresentando a história da sua empresa. Houve a participação de estudantes de cursos de
administração de outras instituições de ensino da cidade de Pirapora.
Salinas:
1. Políticas Públicas e o Papel do Jovem na Sociedade/Formação para a Cidadania.
2. Zoológico – Importância e função.
3. SIPEAGRO – Novo Sistema de registro de produtos e estabelecimentos agropecuários do
Ministério da Agricultura (MAPA).
4. Mesa Redonda: Os desafios da Leishmaniose.
Teófilo Otoni:
1. Dia do Técnico em Meio Ambiente; Dia Mundial da Água; I Semana do Meio Ambiente; I Startup
Talk.
Exposição e
Feira

Espetáculo

Almenara:
1. Exposição de trabalhos desenvolvidos pelo Campus Almenara;
2. Exposição e doação de variedades de mandioca durante a Festa da Mandioca, Almenara, MG.
Araçuaí:
1. A MOSTRAR apresentou trabalhos científicos e projetos das escolas de Araçuaí e região para a
comunidade.
2. A I Mostra de artigos científicos da Gestão Ambiental teve por objetivo a exposição das produções
científicas dos discentes, com integração dos saberes e preparação para a execução dos Trabalhos de
Conclusão de Curso.
Januária:
1. Lançamento do Selo Comemorativo pelos correios; lançamento do documentário do Mestre Saul
Martins: Sua Vida e Sua Obra e o lançamento da campanha de preservação do acervo da biblioteca
Saul Martins do IFNMG-Campus Januária.
Montes Claros:
1. Mostra de Equipamentos de Proteção: Apresentação dos principais equipamentos da área de
segurança do trabalho e capacitar os profissionais da área com relação ao uso destes equipamentos.
Salinas:
1. Outubro Rosa Pet .
Teófilo Otoni:
1. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - A matemática está em tudo
Almenara:
1. Mostra de dança regionais.
2. Mostra de capoeira
Arinos:

1. Dia da Hispanidade
Diamantina
1. “Hoje é dia de rock”, texto de José Vicente, estreou sua primeira versão em 1971, no Teatro
Ipanema (RJ). Ao contrário do que o título pode sugerir, não trata especificamente do gênero de
música rock’n roll. O rock está por trás da trama, como signo de uma época; está presente através da
inquietação e do desejo de mudança. “Hoje é dia de rock” é a saga de uma família do interior, de um
lugar chamado Minas, mas que poderia ser qualquer vilazinha do planeta rumo à cidade grande. É a
saga do Brasil rumo à modernização dos anos 50 em busca de novos ares. É a família que se
fragmenta, cada um buscando seu caminho, ou seu sonho.
Janaúba:
1. I Mostra de Dança do Campus Janaúba
Apresentação de danças culturais abrangendo as 4 regiões do mundo e as 5 regiões do Brasil, onde os
discentes puderam vivenciar a diversidade cultural.
Porteirinha:
1. Festival de Culturas: Encanto dos Vales e Montes; Festival de Interação entre Surdos e Ouvintes.
Salinas:
1. Apresentação do Grupo de Teatro Cores da Vida (Semana Integrada de Eventos – Arinos-MG.)
Teófilo Otoni:
1. I Sarau do IFNMG - Campus Teófilo Otoni: Viver é preciso
Evento
esportivo

Almenara:
1. IFENMG
2. Valebasquete
Arinos:
1. Jogos Internos do IFNMG - Campus Arinos
Diamantina:
1. Os JIFENMG são promovidos pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, através da PróReitoria de Extensão, em parceria com os campi, através dos professores de educação física ou outro
representante legal, com as seguintes finalidades: I. Promover a formação humana através da prática
esportiva; II. Valorizar o caráter educativo e socializador através do esporte; III. Respeitar o coletivo e
as diferenças, criando a oportunidade de demonstrar o aprendizado esportivo adquirido nas atividades
promovidas pela área de educação física; IV. Integrar social e culturalmente os participantes,
fortalecendo o vínculo entre os campi.
Janaúba:
1. Atividades práticas desenvolvidas no Jogos dos Institutos Federais
2. Atividades práticas esportivas nas seguintes modalidades: Atletismo, voleibol, vólei de areia, futsal,
xadrez e handball.

Evento Social Janaúba:
1. Recreação para Crianças na Escola. Proporcionar aos acadêmicos do curso FIC Recreador
vivenciarem o planejamento e organização de uma “Tarde” de “Lazer” com crianças na escola;
2. Promover atividades que ampliem a participação dos idosos, estimulando a redefinição de seus
papéis sociais e prevenções de alterações na saúde do Idoso.
3. Recreação Semana da Criança para Crianças e Adolescentes. Proporcionar aos acadêmicos do
curso FIC Recreador vivenciarem o planejamento e organização de uma “manhã” de “Lazer” com
crianças e adolescentes.
4. Recreação na Escola CEMEI Isabel Maria, em Janaúba
5. Promover atividades que ampliem a participação socioculturais dos idosos, estimulando a
redefinição de seus papéis sociais.
6. Recreação para Crianças na Escola Municipal Herogina Ferraz, em Janaúba.
Oficina

Gincana

Festival

Janaúba:
1. Arduíno Day 2017 - Sede Janaúba Formar multiplicadores locais de Tecnologias Inclusivas e
Open Source.
Montes claros
1. Trote Solidário - Enactus IFNMG: Conscientização sobre a questão da doação de sangue entre os
discentes do IFNMG - Campus Montes Claros e encaminhamento para doação para aqueles que
tiverem condições
Almenara:
1. Festa da mandioca de Almenara, em sua 16 a edição, realizada entre os dias 9, 10 e 11 de junho de
2017, objetivando fortalecer os pequenos produtores rurais de Almenara e região. Os agricultores
familiares expuseram e comercializaram seus produtos, uma forma eficaz de divulgação e valorização
da cultura da mandioca. Um evento comemorado pelo público participante, oriundos de toda a região

do Baixo Jequitinhonha e visitantes/turistas de outras regiões que vieram especialmente para
comemorar e festejar a cultura regional.
Araçuaí:
O IF Show proporciona a interação musical dos discentes com a comunidade de Araçuaí e região,
através de exibições artísticas.
Arinos:
1. Festival Cultural Encanto dos Vales e Montes
Salinas
1. Festival de Música em Libras.
Campanhas

Assessoria

Publicações e
outros
produtos
acadêmicos
Mostras

Workshop

Almenara:
1. Novembro Azul no IFNMG,
2. Outubro Rosa no IFNMG,
Diamantina
1. O projeto de extensão "Mapeamento dos pontos de entrega voluntária (PEV) de material reciclável
no município de Diamantina (MG)" do IFNMG - Campus Diamantina, lançou sua campanha com o
objetivo de melhorar a coleta seletiva na cidade.
Porteirinha:
1. Campanha de ação de proteção ambiental na Cachoeira do Serrado; Comissão para regularização
dos vendedores ambulantes de produtos da agricultura familiar.
Salinas:
1. Dia Internacional dos Direitos dos Animais.
Almenara:
1.Assessoria em pecuária e agricultura na região de Almenara
Araçuaí:
O Projeto “Visita de acompanhamento de 40 unidades de Produção agroecológica Integrada e
Sustentável (PAIS)” visa realizar diagnóstico dos produtos agroecológicos produzidos na região, além
de dar suporte aos mesmos.
Arinos:
1. Assessoria Técnica a nova empresa de Calçados no Município de Urucuia - MG e consultorias a
Empresários e Associação Comercial de Arinos.
Almenara:
1. Publicações na Revista Contação/IFNMG;
2. Publicações no Congresso de Agroecologia;
3. Publicações na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Arinos:
1. Exposição de Banners e Resumos de Projetos de Extensão em Feiras, Simpósios e Congressos
Janaúba:
1. I Mostra de Ciência e Tecnologia do IFNMG – Campus Avançado Janaúba. O evento foi realizado
com o objetivo de apresentar aos alunos de outras escolas públicas de Janaúba experimentos
interessantes de física realizados com matérias acessíveis e de baixo custo, além de uma série de
sólidos geométricos destacando a sua importância no cotidiano.
Janaúba:
1. O workshop em Recreação Hospitalar teve por objetivo, capacitar pessoas a trabalhar com
crianças, jovens e adultos que estão recebendo cuidados hospitalares, incentivando a criatividade para
atuar em projetos culturais e sociais.
Salinas:
1. Apresentação do projeto do controle de Aedes Aegypti por armadilhas e protocolo experimental em
Salinas e Infestação de Aedes Aegypti situação epidemiológica da dengue em Salinas.
-IV Workshop de Tecnologia da Cachaça do IFNMG.

