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Introdução. As coordenações de Extensão dos campi do Instituto Federal Catarinense realizam
diversas atividades, muitas vezes não restringindo-se a área de Extensão especificamente, mas
abarcando também a parte de estágios e egressos. A concessão de bolsas estudantis viabilizada pelo
Edital 003/2019* – PROEX/Reitoria corrobora com o auxílio na execução das atividades realizadas
pela coordenação de Extensão, Estágios e Egressos do Campus Fraiburgo como acompanhamento
de projetos, eventos e demais ações de extensão promovidos pela instituição, buscando ainda
aprofundar e mapear demandas da sociedade para o desenvolvimento de futuros programas, projetos
e/ou ações de extensão que visem beneficiar a comunidade interna e externa.
Os bolsistas que auxiliam a Coordenação de Extensão acabam por ter contato com distintas
atividades que abrangem o ensino, a pesquisa e a extensão, também contribuindo nas tarefas
administrativas cotidianas da Coordenação, tais como: reuniões de comissões, acompanhamento de
editais, mapeamento de egressos, auxilio na elaboração de relatórios, atas, declarações e atuando no
atendimento da comunidade acadêmica do Campus em relação as demandas referentes ao
encaminhamento de estágios, convênios com empresas e demais atividades pertinentes a dimensão
extensão.
Os objetivos do projeto visam colaborar com a coordenação de Extensão na realização e
acompanhamento das atividades extensionistas desenvolvidas no IFC-Campus Fraiburgo.

Materiais e Métodos. Desde o início do projeto, os bolsistas têm acesso aos arquivos de editais e
demais documentos referentes às ações extensionistas em andamento ou já finalizadas, abrangendo
períodos anteriores, cadastradas na coordenação de extensão. Costuma-se utilizar esses
documentos como base para o levantamento de indicadores que auxiliam na realização do
planejamento das atividades e na elaboração do relatório de gestão da Coordenação de Extensão,
Estágios e Egressos do Campus Fraiburgo.
Particularmente, na FEPEX (Feira de Ensino Pesquisa e Extensão) do Campus Fraiburgo os bolsistas
desenvolvem um volume significativo de atividades pois colaboram na divulgação e organização do
evento, encaminham os visitantes no reconhecimento dos espaços físicos da instituição, para assistir
as palestras, auxiliam os ministrantes das oficinas e na elaboração dos certificados do evento.
Como premissa do projeto, os bolsistas são incumbidos de estimular o engajamento da comunidade
acadêmica nas atividades de Extensão integradas ao ensino, à Pesquisa e Inovação. Também são
responsáveis por auxiliar na divulgação dos editais internos ou externos publicados que visam
atender a comunidade por meio das atividades de extensão.

Resultados esperados. Espera-se que ao final de 2019 as atividades desenvolvidas pelos
bolsistas junto a coordenação de extensão promovam a aproximação desses estudantes com uma
nova realidade, abrangendo desde o contato com procedimentos administrativos que envolvem o
encaminhamento de alunos a estágios, atendimento ao público, formalização de convênios com
empresas, suporte e acompanhamento de projetos de extensão em andamento, favorecendo assim, o
desenvolvimento de uma relação mais próxima com a comunidade, entre outras ações. Ainda, que o
auxílio na organização de eventos como a FEPEX e a participação em outros eventos como a MICTI
possam proporcionar novas experiências na interação com as atividades de iniciação científica e
culturais contribuindo para formação geral desses bolsistas, como também contribuindo para o
desenvolvimento das atividades da coordenação de extensão do Campus Fraiburgo.
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