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A extensão é um processo educativo, cultural e científico que, articulado de forma
indissociável entre ensino, pesquisa e inovação, viabiliza uma relação modificadora de forma
a estender os conhecimentos e as técnicas produzidas em uma instituição para transformar,
científica e concretamente, em benefícios à sociedade. No IFC, campus Blumenau, as
atividades extensionistas consistem no acompanhamento de projetos, egressos e estágios.
Nosso objetivo foi coordenar as ações desenvolvidas entre março de 2017 e agosto de 2018.
Ao todo foram acompanhados 11 projetos de extensão distribuídos nas áreas de Informática,
Humanas, Educação, Tecnologia e Produção, Administrativa, Educação Física, Cultura e
Cidadania, Inovação e Transferência de Tecnologia. Por exemplo, em uma mostra realizada
em 2017 tivemos cerca de 600 participantes e auxílio de 88 estudantes voluntários em
diversas atividades como apresentação oral, oficinas e exposições, diversas disponibilizadas
ao público interno e externo. O acompanhamento de egressos permitiu identificar que se
formaram 44 alunos do Ensino Médio Integrado, sete do Curso Superior de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) e seis do Técnico Subsequente. Foram
celebrados 17 convênios com empresas da região em áreas como Engenharia Elétrica,
Informática, Mecânica, Metalúrgica e Educacional, dentre outras. Isso reabastece o acervo já
estabelecido de convênios firmados anteriormente a esta gestão, permitindo o vínculo do
estudante por meio do estágio em diversas áreas e setores. Formalizamos o vínculo de 140
estagiários, conforme a lei do estágio (11.788/2008), distribuídos entre: Pedagogia, com
66,42% (n=93); TADS, com 27,86% (n=39); Mecânica Subsequente, com 1,43% (n=2);
Eletromecânica Integrado e Engenharia Elétrica, ambos com 0,71% (n=1) cada. Também
recebemos estagiários de outras instituições, totalizando 2,86% (n=4). Atualmente possuímos
74,29% (n=104) dos estágios regulares e 25,71% (n=36) com pendências de, pelo menos,
algum tipo de documento. A divulgação de vagas de estágios e empregos compreendeu
81,61% (n=71) quanto aos estágios e 18,39% (n=16) quanto aos empregos. O desafio da
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gestão é enorme e permanente, com novas situações a cada dia. Atuamos a fim de atender da
melhor maneira a comunidade acadêmica e público externo.
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