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Ata nº 03/2014 Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação e Coordenação de 

Extensão - Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2014, reuniram-se às quinze horas, na sala do 

lab 1 do campus do IF Catarinense – Campus São Francisco do Sul a comissão de pesquisa e a 

comissão de extensão do Campus das quais estavam presente os seguintes membros: José Guterres 

Carminatti, Marcio Marcelo Piffer, Susana Nunes Taule Piñol, Adriano Silveira Mastella e o 

coordenador de pesquisa e responsável pela extensão no campus: Ricardo Reghelin. Ausência 

justificada do prof. Harry Moissa. Inicialmente foi instituída a Comissão de Organização da II 

FEPEX – Feira de Pesquisa e Extensão do Campus SFS que será constituída pelos seguintes 

membros: Diogo Amaral de Magalhaes, Icaro Bittencourt, Eduardo Augusto Werneck Ribeiro. 

Estes membros participaram nesta parte da reunião quando foram discutidos alguns detalhes do 

evento. Ficou decidido que no dia 10 setembro haverá uma palestra com o professor Joviles 

Trevisol que vai tratar do papel da instituição e as ações com a sociedade. Ele participou da 

formação da UFFS. lattes.cnpq.br/ 4429765335868303. No dia 11 de setembro haverá a 

apresentação dos alunos das 19h as 20h que será realizada no corredor de entrada do campus. Logo 

após, das 20h as 21h30 haverá uma apresentação de professores do campus explicando suas 

experiências na pesquisa. Dia 12 de setembro haverá uma discussão tipo mesa redonda para avaliar 

o evento e oportunidades na área da pesquisa. A FEPEX deste ano deve ter caráter interno salvo se 

houver acordo prévio com alguma escola para visitação no dia da apresentação dos alunos. A 

reunião prosseguiu somente com as comissões presentes. Foram avaliados e definidos os trabalhos 

inscritos no edital 18/2014 do campus. Este edital foi lançado para bolsistas da graduação com 

recursos do orçamento destas duas coordenações. Houveram apenas dois projetos inscritos, os 

quais foram contempladas com a respectivas demandas: 3 bolsas ao projeto com coordenação do 

prof. Ricardo Reghelin e 1 bolsa ao projeto com coordenação da prof. Susana Nunes Taule Piñol. 

Após se reavaliar o orçamento de Pesquisa, foi decidido lançar mais um edital de uma bolsa para a 

graduação. Logo após foram avaliados os trabalhos de pesquisa e trabalhos de extensão 

encaminhados para avaliação e cadastro no campus. Após avaliar, a comissão de extensão decidiu 

aprovar os seguintes projetos: Física e Arte na Educação Infantil e Ensino Fundamental com 

coordenação da profa. Lucélia Destefani, Instituto Cultural com coordenação do prof. Diogo 

Amaral de Magalhaes. Após avaliar, a comissão de pesquisa decidiu aprovar os seguintes projetos: 

Aspectos históricos da Teoria de Cordas e Aquecimento global: Reflexões para o ensino de física 

ambos com coordenação do prof. Diogo Amaral de Magalhaes, Blogs de Moda: Ditando 

Tendências que Influenciam na Hora do Consumo com coordenação do prof. Adriano Silveira 

Mastella, e TICs, Geração Y e Docentes - Abordagem no Processo Ensino e Aprendizagem com 

coordenação da profa. Andreia Luciana da Rosa Scharmach. Nada mais havendo a tratar eu, 

Ricardo Reghelin, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada pelos presentes. 
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