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OFICINAS/CINECLUBE 

24/08/2017 QUINTA-FEIRA Das 10h às 12h 

 

OFICINA 01  
PRODUÇÃO DE SABÃO  

Resumo: O óleo vegetal usado pode causar vários problemas se descartados de forma 

inadequada. Portanto a produção de sabão caseira é uma alternativa ambientalmente 

adequada. Trazer jaleco, e vir de calça e sapato fechado para oficina. 

Objetivo: Produzir sabão a partir de óleo usado 

Número de vagas: 16 

Ministrantes: Joana Rupprecht Zablonsky/Renata Arcega  

Local: Laboratório de química. 

ATENÇÃO SERÁ NECESSÁRIO TRAZER SEU JALECO 

 
OFICINA 02 
METODOLOGIAS E ADAPTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS SURDOS 
 
Resumo: Esta oficina propõe metodologias e adaptações pedagógicas que contribuam com o 

processo de inclusão do aluno surdo à todos os professores do Campus. Desta forma, 

professores que realizam diariamente estas práticas inclusivas em suas aulas, foram 

convidados à difundir essas informações por meio de aulas expositivas com a utilização de 

imagens projetadas e materiais gráficos impressos adaptados para atender as necessidades 

dos referidos alunos. Busca-se assim, a compreensão que além do processo ensino e 

aprendizagem voltado para as especifidades que envolvem duas línguas, a modalidade oral-

auditiva e a modalidade viso-espacial-motora faz-se necessário proporcionar adaptações 

pedagógicas virtuais e impressas que instrumentalizem as aulas expositivas. Caracterizando a 

efetivação da inclusão dos alunos surdos no Campus. 

Objetivo: Efetivar a inclusão dos alunos surdos no Campus. 

Número de vagas: 40 
Ministrantes: Lana Mara Gomes, Fernanda Figueiredo Tavares e Eugênio da Silva Lima 

Local: sala 13/14 bloco didático. 

ATENÇÃO  ESSA OFICINA É DESTINADA A DOCENTES E SERVIDORES 

 

CINECLUBE  

SESSÃO MUNDO LIVRE (Classificação indicativa 12 anos) 

Numero de vagas: 200 

Local: auditório.  
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OFICINAS/CINECLUBE 

25/08/2017 SEXTA-FEIRA Das 14h às 16h 

OFICINA 01 
FANDANGO 
Resumo: O fandango caiçara de Paranaguá é uma das mais bonitas expressões artísticas do 

litoral do Paraná. Com uma profusão de sons, movimentos, cores e sabores, o fandango 

tradicional ainda ocorre como uma manifestação cultural espontânea na Ilha dos Valadares, em 

Paranaguá, e em Guaraqueçaba. É assim que trazemos a proposta para ouvir e dançar o 

fandango no Instituto Federal do Paraná, em Paranaguá. 

Objetivo: Nosso objetivo é o de apresentar o fandango à comunidade acadêmica do IFPR em 

Paranaguá, principalmente àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o som 

da música e os movimentos do corpo comuns ao fandango, além de contribuir para a 

visibilidade necessária a este patrimônio cultural brasileiro. 

Número de vagas: 30 vagas 
Ministrantes: Bruno Alves Cunha 

Local: Laboratório de Meio Ambiente. 

OFICINA 02  

SMART - APRENDENDO A EMPREENDER 
Resumo: Dinâmica de apresentação e jogo sobre a ferramenta SMART, para um melhor 
entendimento de metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais a serem 
estabelecidas. 
Objetivo: Apresentar a ferramenta SMART. 
Número de vagas: 40 
Ministrantes: Deborah Koterba, Diovana Alves, Edymari Gonzaga, Heloisa Ribeiro, Isabelle 

Cordeiro, Lucas Nascimento, Maryana Costa, Miriã dos Santos 

Local: sala 13/14 bloco didático. 

 

OFICINA 03  

XADREZ BÁSICO 
Resumo: Ensino de princípios do jogo de mesa "Xadrez" que capacita o presente a localizar-se 
no tabuleiro, saber movimentos básicos e nível lógico simples para o jogo. 
Objetivo: capacitar o presente a ser um jogador básico de xadrez.. 
Número de vagas: 15 
Ministrantes: Brayan Evilasio de Barros 

Local: sala 01/02 bloco didático. 

 

CINECLUBE  

SESSÃO MUNDO LIVRE (Classificação indicativa 12 anos) 

Numero de vagas: 200 

Local: auditório.  
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OFICINAS/CINECLUBE 

25/08/2017 SEXTA-FEIRA Das 19h30 às 21h30 

OFICINA 01  

GINCANA SOLIDÁRIA - LACRES E DONATIVOS PARA O ASILO SÃO VICENTE DE 
PAULO 
Resumo: A proposta é fundada no Projeto Arrecadando Lacres de Alumínio e Promovendo 
Acessibilidade, desenvolvido no campus Paranaguá do IFPR. Na Oficina será realizada uma 
Gincana Solidária, por meio da qual serão arrecadados lacres de alumínio e quem doar o maior 
volume de lacres será contemplado com uma Cesta de Chocolate. Paralelamente à gincana, 
serão arrecadados, também, donativos os quais serão entregues, juntamente com os lacres 
arrecadados, ao Asilo São Vicente de Paulo, de Paranaguá. 
Objetivo: Arrecadar lacres de alumínio e donativos para o Asilo São Vicente de Paulo de 
Paranaguá.  
Número de vagas: 50 
Ministrantes: Jussara Schmitt Sandri     Local: sala 13/14 bloco didático. 

OFICINA 02 
RELIGIÃO: A MINHA, A SUA, A NOSSA? 
Resumo: A oficina tem como intuito tratar fenômenos de intolerância religiosa, uma 
preocupação pública nos últimos anos. No Disque 100, os números de denúncia aumentaram 
em 70%, desde 2015, compondo o maior índice que o Disque Direitos Humanos recebeu 
desde a sua criação em 2003. O Paraná está em 6° lugar entre os estados que mais recebeu 
ligações, contando com 10 denúncias, segundo dados divulgados pela Secretaria de Direitos 
Humanos, do Governo Federal. Com o aumento dos casos de intolerância religiosa, as 
presentes alunas propõem trabalhar o tema por meio da oficina, para tornar acessível o 
conhecimento da diversidade religiosa. 
Objetivo: Levar a diversidade religiosa como âmbito de discussão para os participantes; 
proporcionar reflexão e esclarecimento sobre o tema, trabalhando com algumas religiões que 
muitas vezes são pouco conhecidas e, portanto, subjugadas e carregadas de 
preconceitos.Com a oficina tem-se o objetivo de que os participantes problematizem a sua 
postura frente às adversidades que adeptos de determinados credos enfrentam 
Número de vagas: 20 
Ministrantes: Aline Bora Sieczko, Carolina de Araujo Venet, Kassia da Cunha Antunes Coelho, 

Mariana Carolina José de Deus, Jessica Aparecida Chaviuk, Profa. Kelem Ghellere Rosso 

Local: sala 01/02 bloco didático. 

SEMINÁRIO  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO COTIDIANO ESCOLAR: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL 

PROFESSORA SULY DA ROSA VILARINHO 
 

Ministrante: Silvana Aparecida Marcondi Silva        Local: sala 06/07 BLOCO  

 

CINECLUBE  

SESSÃO CURTAS LIVRES (Classificação indicativa: 16 anos) 

Número de vagas: 200 

Local: auditório.  
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