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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE


FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 282306.1534.82015.25092017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Escotismo na Universidade

      Coordenador: Adilson Vahldick / Docente

      Tipo  da Ação: Programa

      Ações Vinculadas: Não existem ações vinculadas

      Edital: EDITAL nº 02/2017 - UDESC (PAEX)

      Faixa de Valor: 

      Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

      Unidade Geral: CEAVI - Centro de Ensino do Alto Vale do Itajaí

      Unidade de Origem: DESO - Departamento de Engenharia de Software

      Início Previsto: 05/03/2018

      Término Previsto: 10/03/2020

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Adilson Vahldick / Docente

      Órgão Financeiro: Conta Única

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 1592 horas

      Justificativa da Carga Horária: O Programa 'Escotismo na Universidade' abrange três projetos:
'Escotismo em Ibirama', 'Servir' e 'EducAÇÃO ESCOTEIRA', todos
coordenados pela proponente. O projeto 'Escotismo em Ibirama'
fornece infraestrutura, emprestando área, edifício, e material, para
que o Grupo Escoteiro possa realizar suas atividades, que
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acontecem de março a novembro, todos os sábados, no mínimo das
14hs às 17hs. O objetivo do projeto 'Servir' é difundir a prática do
voluntariado entre jovens universitários que podem atuar como
instrutores, escotistas ou dirigentes. Os alunos frequentam 16hs (4
sábados) no Grupo Escoteiro e realizam atividades sociais se
tiverem até 21 anos de idade, ou se forem mais de 21 anos auxiliam
os voluntários chefes com a aplicação do Método Escoteiro às
crianças e jovens. O projeto 'EducAÇÃO ESCOTEIRA' é um projeto
idealizado pelos Escoteiros do Brasil realizado anualmente, sempre
no terceiro sábado do mês de maio, executado dentro de espaços
de instituições de ensino, oferecendo aos estudantes a oportunidade
de interagir com crianças, adolescentes e jovens do Movimento
Escoteiro em atividades de alto valor educativo. Devem ser
atendidas pelo menos 1 escola por ano. O bolsista a ser selecionado
irá estar envolvido com os três projetos.

      Periodicidade: Bianual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Municipal

      Município Abrangido: Ibirama - Santa Catarina

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: Projetos 'Escotismo em Ibirama' e 'Servir': Área cedida pela Udesc
Ibirama sito à Rua Professora Helena Laun, 120 – Bela Vista –
Ibirama.

Projeto 'EducAÇÃO ESCOTEIRA' nas escolas públicas
selecionadas de Ibirama.


      Período de Realização: Projetos 'Escotismo em Ibirama' e 'Servir': Sábados: 14hs-17hs

Projeto 'EducAÇÃO ESCOTEIRA': Terceiro sábado de maio:
9hs-12hs

      Tem Inscrição? Sim

      Início das Inscrições: 10/03/2018

      Término das Inscrições: 10/03/2020

      Contato para Inscrição: Projetos 'Escotismo em Ibirama' e 'EducAÇÃO ESCOTEIRA' em
área cedida pela Udesc Ibirama, sito à Rua Professora Helena Laun,
120 – Bela Vista – Ibirama, Sábados: 14hs-17hs.

Projeto 'Servir', junto à Secretaria de Extensão Cultura e
Comunidade da Udesc Ibirama.


      Tem Custo de Insc./Mensalidade? Sim

Vagas Gratuitas Quantidade

Servidores da IES 0

Alunos da IES 0

Comunidade Externa 30
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Total 30

1.3 Público-Alvo

O programa 'Escotismo na Universidade' abrange os projetos: 'Escotismo em Ibirama', 'Servir' e 'EducAÇÃO
ESCOTEIRA'. O projeto 'Escotismo em Ibirama' trata da formação de crianças e jovens serem cidadãos
exemplares, responsáveis e úteis em suas comunidades. O projeto 'Servir' trata da vivência do Método Escoteiro
pelos alunos da Udesc Ibirama. O projeto 'EducAÇÃO ESCOTEIRA' trata da aplicação nas Escolas do Método
Escoteiro no ensino-aprendizagem dos conteúdos comuns na formação escolar.

O programa atenderá crianças, jovens e adultos do município de Ibirama/SC, segundo a seguinte classificação:
+ Crianças de 6,5 anos a 10,5 anos, para atuarem como lobinhos e lobinhas, atendendo no máximo 24 crianças;
+ Jovens de 10,5 anos a 14,5 anos, para atuarem como escoteiros e escoteiras, podendo atender até 32 jovens;
+ Jovens de 14,5 anos a 18 anos, para atuarem como seniores ou guias, podendo atender até 24 jovens;
+ Jovens de 18 a 21 anos, para atuarem como pioneiros, organizados em um clã;
+ Adultos após os 21 anos, para atuarem como chefes voluntários no Movimento Escoteiro

O projeto 'Servir' poderá atender atender 15 alunos por semestre. 

O público externo contempla tanto o Projeto 'Escotismo em Ibirama' com o limite de vagas para crianças e jovens
(80) e mais os adultos voluntários (20), quanto ao projeto 'EducAÇÃO ESCOTEIRA' onde prevê-se atender
anualmente em torno de 100 alunos por ano nas escolas públicas do município.

      Nº Estimado de Público: 362

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 1 60 0 0 1 62

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 300 300

Total 1 60 0 0 301 362

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias
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Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

142/SC - Grupo

Escoteiro Guardiões

das Águas

GEGA Externa à IES Movimento Social

Execução das atividades e

ações desse programa, e

validação das atividades

complementares dos

acadêmicos.

Prefeitura Municipal de

Ibirama
PMI Externa à IES

Instituição Governamental

Municipal

Oferecer atividades para que

os jovens auxiliem e

participem, por exemplo,

Semana da Pátria e Ações

Ecológicas (limpeza de rios).

A Secretaria de Educação

oferece espaços físicos para

realização das atividades

(bivaques, acantonamentos e

acampamentos) e ainda

auxilia na intermediação para

aplicação do projeto

EducAÇÃO ESCOTEIRA.

Floresta Nacional FLONA Externa à IES
Instituição Governamental

Federal

Oferta do espaço físico para

realização de atividades e

apoio à educação ambiental.

Bombeiros Voluntários

de Ibirama
BVI Externa à IES

Organização Não

Governamental

(ONGs/OSCIPs)

Treinamento em primeiros

socorros para os jovens acima

de 14 anos (Tropa Senior) e

Chefe.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Humanas » Educação

      Área Temática Principal: Educação

      Área Temática Secundária: Direitos Humanos e Justiça

      Linha de Extensão: Temas específicos / Desenvolvimento humano

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O programa 'Escotismo na Universidade' tem como objetivo difundir a  prática do escotismo em parceria
com a Udesc Ibirama, atuando diretamente na educação de crianças, adolescentes e jovens. Com esse
programa a Udesc consegue contribuir para que esses jovens desenvolvam, através da vivência da
metodologia e prática escoteira, habilidades para se tornarem pessoas responsáveis e úteis em suas
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comunidades, conhecendo e exigindo que os seus direitos e os de outras pessoas sejam preservados. O
programa é constituído de três projetos.

O projeto 'Escotismo em Ibirama' tem o objetivo de oferecer o suporte ao GEGA a fim de servir a
comunidade universitária e a comunidade em geral. Atualmente isso é feito através de um projeto de
extensão em que a Udesc Ibirama cede o espaço físico para realização de suas atividades.  

O projeto 'Servir' tem o objetivo de oferecer aos universitários uma permanente ação de voluntariado, 
contribuindo para o amadurecimento e discernimento desses jovens sobre sua importância e
responsabilidades como cidadãos.

O projeto 'EducAÇÃO ESCOTEIRA' tem o objetivo de proporcionar, dentro das escolas, atividades
educativas de forma divertida e atraente, associado ao tema anual dos Escoteiros do Brasil. Serão
beneficiados, com essa experiência educativa e divertida, não apenas os jovens associados ao GEGA,
mas, especialmente, dezenas de estudantes em Ibirama.

O público-alvo no primeiro projeto é a comunidade que se associará ao GEGA. No segundo projeto o
público-alvo são os alunos da Udesc Ibirama. E no terceiro os alunos das escolas públicas de Ibirama.

       Palavras-Chave:

Escotismo, voluntariado, cidadania

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

Através desse programa, a parceria já estabelecida entre Udesc Ibirama e o GEGA será melhor suportada
com a instrumentalização do Grupo, alcançando uma maior importância da Udesc dentro da comunidade
Os adultos voluntários atualmente associados ao GEGA são os seguintes, por faixa etária:
• Lobinhos: Adilson Vahldick, Audrey Cristine Gorski, Deyvid Limas, Sarita Martins Camiña Reinicke,
Susana Mariél Voss, Roseli Olga da Silva Marian
• Escoteiros: Vitor Fernandes, Camila Brenner Acosta, Engelberto Waidlich Filho, Mirian Karsten Ulrich,
Rafael Cristiano Reinicke, Ricardo Ernani Ross
• Sêniores: Darlane Moraes Vahldick, Fernando José Bittencourt, José Ricardo Bini
• Pioneiros: Márcio de Oliveira e Soraia Benvenutti Oliveira

      1.6.1 Justificativa

O Escotismo é um movimento mundial de educação não formal que visa  trabalhar as diversas
potencialidades seja física, intelectual, espiritual, social ou afetiva, de crianças e jovens de diversas idades,
etnias, religiões ou condições sociais, através de jogos e brincadeiras. O Movimento Escoteiro acredita
que um futuro humano e sustentável para a sociedade depende da forma como educamos e protegemos
nossos jovens. 

É de conhecimento comum que muitos dos jovens universitários da Udesc Ibirama queixam-se da falta de
opções de lazer nos finais de semana. Ainda vários deles são oriundos de regiões e cidades que os
obrigam a residirem em Ibirama. Também é de conhecimento comum a satisfação  dos jovens que
participaram dos Projetos Rondon que lhes ofereceu uma  oportunidade para conhecerem outras
realidades e constatarem como podem ser úteis à comunidade. 

Nos Grupos Escoteiros existe o infortúnio dos jovens permanecerem até os 18 anos, e depois, por razão
de iniciarem o ensino superior e terem que deslocar-se de suas cidades natais, acabam por desistirem de
participarem do Movimento Escoteiro. A Udesc Ibirama, na direção oposta, justamente recebe esses
jovens. 

Com base nesses três pontos (ócio nos fins de semana, auto reconhecimento no Rondon, e migração de
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jovens escotistas para Ibirama), observa-se como oportunidade da Universidade em ação permanente
oferecer aos universitários a experiência e oportunidade de aprender muito e desenvolver importantes
competências que serão úteis
por toda a vida, inclusive cultivando atitudes e valores que nos tornam pessoas melhores a cada dia.

Atualmente, o GEGA conta com 80 jovens associados e 17 adultos voluntários. Já permitiu que 14 alunos
participassem como pioneiros ou chefes durante 3 fins de semana. Desde sua abertura, em 04/03/2017, o
Grupo já realizou as seguintes atividades:
- Lobinhos já organizaram uma atividade distrital, envolvendo 74 lobinhos das cidades de Rio do Sul,
Agrolândia, Presidente Getúlio e Ibirama
- Lobinhos participaram de uma oficina sobre Reuso de Alimentos na Green House da Udesc Ibirama
- Tropa Escoteira fez uma coleta de lixo nas ruas da cidade apresentando à comunidade o resultado dessa
coleta para conscientizar sobre sua responsabilidade na manutenção da limpeza da cidade;
- Tropa Sênior está integrado aos Bombeiros Voluntários de Ibirama para formação no atendimento de
primeiros socorros
- Clã auxiliou no pedágio da Rede Feminina de Combate ao Câncer

      1.6.2 Fundamentação Teórica

Conforme a União dos Escoteiros do Brasil, a proposta do escotismo é o desenvolvimento do jovem, por
meio de um sistema de valores que prioriza a honra, baseado na aceitação da Promessa e da Lei
Escoteira, e através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, fazendo com que o jovem
assume seu próprio crescimento, tornar-se um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo,
responsabilidade, respeito e disciplina.  A promessa escoteira sintetiza o embasamento moral do
Movimento, onde os seus membros comprometem-se voluntariamente  a  conduzirem-se  de  acordo  com 
a  orientação  moral  do  Movimento, reconhecendo  a  existência  de  deveres  que  devem  ser 
cumpridos.  Os  conceitos  inerentes  à  lei escoteira incluem a honra, integridade, lealdade, presteza,
amizade, cortesia, respeito e proteção da natureza, responsabilidade, disciplina, coragem, ânimo,
bom-senso, respeito pela propriedade e autoconfiança. 
No Brasil, a União dos Escoteiros do Brasil (UEB) é a entidade nacional que coordena o movimento
escoteiro,  possuindo  mais  de  70.000  escoteiros  filiados.  A UEB é  organizada  em  três  níveis:  o
Nacional, a autoridade em todo o território brasileiro; o Regional, denominado Região Escoteira; e o  Local,
 constituído  pelos  Grupos  Escoteiros  e  Seções  Escoteiras  Autônomas,  que  são  as organizações
locais para a prática do Escotismo. A UEB é uma sociedade civil de âmbito nacional, de  direito  privado  e 
sem  fins  lucrativos,  de  caráter  educacional,  cultural,  beneficente  e filantrópico, reconhecida de
utilidade pública, que congrega os Grupos de Escoteiros no Brasil.  
A ideia de um ramo que pudesse atender aos jovens “maiores” surgiu em 1914, com o apoio de
Baden-Powell, mas foi só em 1917 que ele criou o Ramo “Rover”, com a proposta de fazer com que os
jovens pudessem manter vínculos entre si por iniciativa própria (“uma alegre fraternidade ao ar livre”,
explicou B-P), conservar nos mais velhos o ideal de boa cidadania e atrair aqueles jovens que não tinham
sido escoteiros. A proposta tomou forma e expandiu-se de fato a partir da publicação, em 1922, do livro
“Rovering to Success”, de autoria de Baden-Powell, que foi traduzido por iniciativa de Bonifácio Antonio
Borba (o “Polvo Velho”) e publicado no Brasil em 1939, com o título de “Caminho para o Sucesso”, dando
impulso ao novo Ramo “Rover” em nosso país, no qual recebeu a denominação de Ramo Pioneiro.
As características da faixa etária dos pioneiros, entre 18 a 21 anos, também chamado de adolescência
tardia, dão base ao desenvolvimento desses jovens no Movimento Escoteiro (UEB, 2015).
Continua a exploração para construção da identidade
 Ainda explora várias possibilidades de amor e trabalho. Obtém conclusões sobre quem é, quais são suas
capacidades e limitações, quais são suas ideias, valores e que lugar ocupa na sociedade. Essas
explorações fazem com que, nessa etapa, ainda exista instabilidade. Por outro lado, cabe lembrar que o
sentido da identidade não se consegue de uma vez e para sempre; constantemente, se perde e se
recupera, ainda entre os adultos.
Sente-se no meio do caminho 
Já não é considerado adolescente, mas também não é considerado plenamente adulto. Sente que
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alcançou o amadurecimento em alguns aspectos, mas em outros não. 
É a idade das possibilidades, das esperanças e das expectativas
 Já que pouco dos sonhos juvenis foram testados na vida real. Para a maioria dos jovens, a margem de
autonomia para tomar decisões de como viver é maior do que antes e, provavelmente, também menor do
que será no futuro. 
Surge o pensamento dialético e o juízo reflexivo
O jovem evolui de uma forma de pensamento dual, por meio do qual se tende a enxergar as situações em
termos polarizados (um ato é certo ou errado, uma afirmação é verdadeira ou falsa, independentemente
dos refinamentos ou da situação a que se aplique), a um pensamento múltiplo ou pensamento dialético, no
qual cada questão tem outros lados, valorizando todos os pontos de vista. É consciente de que os
problemas não têm uma solução única, e que as estratégias ou pontos de vista contrários têm seus
méritos e devem ser considerados. Do pensamento dialético, surge o juízo reflexivo que consiste na
capacidade de avaliar a coerência lógica de provas e argumentos.
Também aparece o pensamento crítico e a capacidade de compromisso 
Na adolescência tardia aparece, também, o pensamento crítico. Trata-se do pensamento que não somente
implica a memorização de informação, sem analisá-la, mas também fazer juízo sobre seu significado,
relacioná-la com outra informação e considerar porque é válida ou inválida. A capacidade de compromisso
tem a ver com a possibilidade da pessoa assumir aqueles pontos de vista que considera válidos, enquanto
continua aberta a reavaliar suas opiniões caso se apresentem novas provas. 
Dissolve-se o egocentrismo 
À medida que aprendem a considerar ou adotar a perspectiva dos outros, os jovens se tornam menos
egocêntricos, como parte do processo que os aproxima da maturidade. O jovem entende que a outra
pessoa tem uma perspectiva diferente da sua, e se dá conta, também, de que as outras pessoas
entendem que ele tem sua própria perspectiva. 
Melhora da autoestima 
A autoestima é o sentimento de valorização e bem estar pessoal que uma pessoa tem de si mesma.
Imagem pessoal, conceito pessoal e auto percepção são conceitos relacionados que se referem à forma
como as pessoas se veem e se avaliam. Na adolescência tardia, o jovem já passou pelas mudanças
difíceis da puberdade e se sente mais confortável com sua aparência, aumentando a autoestima na
maioria dos casos. Melhora a relação com seus pais e os conflitos diminuem.
A relação com os parceiros ganha em intimidade e confiança 
Os parceiros nunca deixam de influenciar na adolescência. Na adolescência tardia, ocorre diferente;
diminui como pressão de grupo e aumenta como fonte de conselho pessoal e apoio emocional. Os jovens
costumam dedicar mais tempo a conversas sobre temas importantes para eles do que a atividades
compartilhadas. 
A relação com a família se estrutura mais horizontalmente 
Na adolescência tardia, aumenta a capacidade dos jovens de entender seus pais. À medida que
amadurecem, mostram-se mais capazes de compreender a forma como seus pais veem as coisas. Da
mesma maneira, os pais tendem a mudar a forma como veem e se relacionam com seus filhos. Diminui
seu papel de supervisão e a relação torna-se mais ampla e amável. Nasce uma nova intimidade com
senso de respeito mútuo. Esta tendência é melhor observada nos casos em que os jovens saem da casa
da família. Estes jovens tendem a se dar melhor com seus pais do que os que permanecem em suas
casas.
O trabalho torna-se relevante 
O trabalho não somente é importante do ponto de vista econômico (autonomia econômica), mas também
como possibilidade de realização dos direitos de cidadão, acesso à informação e vínculos sociais. Dele
depende a implementação de outros projetos na vida do jovem, como, por exemplo, conseguir seu espaço
próprio e a vida em parceria. Entre os jovens, são frequentes os empregos temporários que não têm
relação com um futuro trabalho adulto. Geralmente, os jovens têm acesso a empregos não qualificados, o
que implica poucas oportunidades de crescimento e baixo reconhecimento social, o que se denomina
precarização do emprego (trabalho flexível). O acesso a um emprego, cada vez mais, requer maior
extensão dos anos de escolaridade. Ao constituir-se o trabalho no valor principal sobre o qual giram parte
das possibilidades de realização pessoal, qualquer problema com esse origina sentimentos de desânimo e
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falta de esperança. Por isso, ao falar dos projetos, o assunto emprego deve ser prioritário.
O amor nessa etapa 
Nas relações amorosas entre adolescentes, é difícil que o compromisso exista, e, se existe, é oscilante.
Enquanto algumas relações podem prolongar-se, na maior parte dos casos durará pouco. Não significa
que não sejam capazes de se comprometer, mas que o farão ao final da adolescência tardia. É claro que
todos conhecemos algumas exceções bem-sucedidas. 
A influência dos meios de comunicação 
Atualmente, os jovens crescem imersos em um mundo de mídia e, para a maioria deles, é um tema
especial e fascinante. Este mundo é moldado pela televisão, pela música, pelo cinema, pelas redes
sociais, videogames, telefones celulares, etc. Os meios de comunicação tendem a usar os jovens como
usuários ativos e não como receptores passivos. Por sua vez, os jovens selecionam os diversos meios e
relacionam de maneira diferente às mesmas experiências, fazendo uso deles como entretenimento, busca
de sensações, formação de identidade ou identificação com a cultura juvenil. A tecnologia desempenha um
papel predominante entre os jovens. Esta é uma geração que, em geral, está melhor capacitada para
utilizar a tecnologia.
A globalização produz uma identidade bicultural
Enquanto a globalização faz com que jovens de diferentes culturas experimentem ambientes cada vez
mais parecidos, isso não significa que a identidade cultural seja a mesma em todas as partes do mundo. A
identidade dos jovens está se tornando cada vez mais bicultural, com uma identidade para sua
participação em sua cultura local e outra na cultura global. 
Esta é uma etapa com ênfase no cultural 
A existência e o prolongamento dessa etapa variam de acordo com contextos culturais, sociais,
econômicos, ambiente rural ou urbano, e de gênero. As trajetórias de construção da identidade são
fortemente influenciadas pela classe social e pelo gênero. Os adultos responsáveis devem aprender a
analisar os aspectos de desenvolvimento de seus jovens a partir dos aspectos culturais. A adolescência, e
em especial esta etapa denominada adolescência tardia, é uma construção cultural e não um fenômeno
puramente psicológico ou biológico. Isto faz com que as características dessa etapa variem não somente
de um país a outro, mas também de uma cidade a outra e até mesmo de um bairro a outro, especialmente
em países com diversidade cultural. Por isto, especialmente nesse ramo, os adultos responsáveis devem
adaptar a aplicação do método escoteiro à realidade cultural dos diferentes ambientes em que atuam os
jovens.

      1.6.3 Objetivos

O objetivo geral do programa é instrumentalizar o GEGA para que continue oferecendo atividades à
comunidade municipal e a integração com a comunidade acadêmica da Udesc Ibirama.

O programa é composto por três projetos de extensão:
1) O projeto 'Escotismo em Ibirama' tem como objetivo formar cidadãos através do Método Escoteiro,
empregando para isso voluntários da própria comunidade;
2) O projeto 'Servir' tem como objetivo possibilitar que os acadêmicos da Udesc Ibirama possam
experimentar o Método Escoteiro, atuando como pioneiros ou assistentes dos chefes;
3) O Projeto 'EducAÇÃO ESCOTEIRA' tem como objetivo apoiar o GEGA para realizar atividades, nos
ambientes das escolas, que contribuam para articular conhecimentos propostos pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais com uma vivência prática e atraente, auxiliando na assimilação e
compreensão desse conteúdo.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

O projeto 'Escotismo em Ibirama', em  suas  atividades  relacionadas  às  práticas  escoteiras,  seguirá  o
Método Escoteiro, com aplicação planejada e sistematicamente avaliada nos diversos níveis do
Movimento, que se caracteriza pelo conjunto dos seguintes elementos: 
+ Aceitação da Promessa e da Lei Escoteira: todos os membros assumem, voluntariamente, um
compromisso de vivência da Promessa e da Lei Escoteira.
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+ Aprender fazendo: Educando pela ação, o Escotismo valoriza o aprendizado pela prática, o treinamento
para a autonomia, baseado na autoconfiança e iniciativa;  os  hábitos  de observação, indução e dedução.
+ Vida em equipe: a descoberta e a aceitação progressiva  de  responsabilidade;  a  disciplina  assumida 
voluntariamente;  a capacidade tanto para cooperar como para liderar.
+ Atividades progressivas, atraentes e variadas, compreendendo: jogos; habilidade e técnicas úteis,
estimuladas por um sistema  de  distintivos;  vida  ao  ar  livre  e  em  contato  com  a Natureza; interação
com a Comunidade; mística e ambiente fraterno.
+ Desenvolvimento pessoal com orientação individual considerando: a realidade e o ponto de vista  dos 
jovens;  a  confiança  nas  potencialidades  de  cada  jovem;  o  exemplo  pessoal  do adulto; Seções com
número limitado de jovens e faixa etária própria.

As atividades normais no Grupo Escoteiro acontecem aos sábados das 14hs – 17hs. Entretanto, existem
atividades como acampamentos, acantonamentos e bivaques que acontecem com frequência, em que o
período é estipulado conforme a atividade. 

Qualquer adulto que tenha interesse em participar como pioneiro ou adulto voluntário, conforme a idade,
deve seguir o procedimento de inscrição estipulado pelo GEGA seguindo o indicado pela UEB. É sugerido
ao interessado participar por três semanas das atividades, e ao final da terceira semana deve decidir pela
permanência ou não. Nesse caso, o jovem deve fazer a sua inscrição com um custo de R$ 70,00, valor
que cobre a taxa anual exigida pela UEB e o seguro que garante o atendimento médico e hospitalar
enquanto estiver realizando atividade escoteira. 

Aos associados do GEGA é solicitada uma contribuição voluntária de um valor mensal (atualmente de R$
30,00), para auxílio a manutenção da Sede e pagamento de custos diversos em termos de materiais e
pagamento de inscrições em cursos. 

Nenhuma remuneração é prevista, sendo que todos os membros do  projeto  atuarão  como voluntários. 

Em termos de prestação de contas, todas  as  operações  financeiras  são  completamente controladas
pela Comissão Fiscal de Grupo, que é o órgão de fiscalização e orientação da gestão patrimonial e
financeira do Grupo Escoteiro. A prestação de contas é apresentada anualmente para todos os membros
do GEGA, durante a sua Assembleia de Grupo, porém é direito de todos os associados, o acesso livre à
informação, em qualquer momento, bastando solicitar à secretaria.

A avaliação desse projeto é baseado em dois critérios (1) na manutenção ou crescimento das seções, e
(2) no desenvolvimento do progresso individual das crianças e jovens. O resultado do primeiro critério vai
de encontro às práticas e atividades aplicadas pela chefia, que devem ser progressivas, atraentes e
variadas. O seguindo critério é baseado num sistema de distintivos e insígnias e motiva o jovem a
constante busca de seu aperfeiçoamento físico, intelectual, afetivo, social, caráter e espiritual. 

Para o projeto 'Servir', os acadêmicos devem fazer sua inscrição na Secretaria de Extensão. O GEGA
chamará um grupo de 15 alunos por semestre. Esse grupo participará de 4 sábados de atividades. No
primeiro sábado serão introduzidos quanto ao Método Escoteiro. Os alunos abaixo de 18 anos realizarão
as suas atividades nos 3 sábados seguintes como pioneiros, participando das tarefas do clã. Os demais se
organizarão para que tenham vivência em cada uma das 3 seções (lobinho, escoteiro e sênior) nos
sábados subsequentes, auxiliando os chefes na execução das atividades. 

Ao final do período, os acadêmicos poderão receber um certificado. A avaliação dos participantes será
baseada na assiduidade e comprometimento na execução das tarefas.

O projeto 'EducAÇÃO ESCOTEIRA' é um evento anual que acontece, no terceiro sábado de maio, com a
participação do GEGA, oferecendo em espaços de instituições educativas um conjunto de atividades
típicas escoteiras que se relacionem com o tema do ano e conteúdo das Diretrizes Curriculares Nacionais
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para o Ensino Básico. O GEGA iniciará contato com a Secretaria de Educação de Ibirama já no começo do
semestre (fevereiro ou março) para propor parceria para a realização do evento. O tema é anualmente
estabelecido pelos Escoteiros do Brasil, por exemplo, em 2017 foi 'Desenvolvimento Sustentável'. Após
compor a parceria, o GEGA enviará a proposta por escrito à escola que realizará o evento, onde se
estabelecerá os conceitos, duração e horário mais adequados. Conforme combinado, o GEGA aplica a
atividade na escola. Dependendo da natureza do tema, poderão ser convidados acadêmicos e professores
para participarem da aplicação da atividade.

Ao final da atividade, os participantes (alunos e professores) responderão um questionário avaliando a
ação.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

Através desse programa a Universidade poderá responder à necessidade social de integração Udesc 
Ibirama e Comunidade oferecendo um espaço  para desenvolvimento de programas de ensino, pesquisa e
extensão, de forma interdisciplinar, que dê suporte às atividades de acolhimento à população no sentido
de gerar cidadania plena e proporcionar uma  contribuição aos esforços sociais e governamentais de criar
uma sociedade sustentável sob todos os pontos de vista.

      1.6.6 Avaliação
Pelo Público
Participar das ações. 
Responder arguição oral sobre o entendimento das ações.
Realizar críticas e sugestões.

Pela Equipe
Aplicação de questionários e de formulários de críticas e sugestões. Obtenção de relatórios com critérios
qualitativos e quantitativos para mensurar o desempenho das ações na comunidade. O coordenador
realiza a avaliação periódica e final das tarefas desenvolvidas pelo aluno e GEGA nas ações.

      1.6.7 Referências Bibliográficas

POWELL, BADEN. Guia do Chefe Escoteiro. 1982.

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL. Clã Pioneiro em Ação. Editores: Luiz Cesar de Simas Horn e
Vitor Augusto Gay. 2ed. 2014.

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL. Escotistas em Ação - Ramo Escoteiro. Editores: Luiz Cesar de
Simas Horn e Vitor Augusto Gay. 2ed. 2015.

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL. Projeto EducAÇÃO ESCOTEIRA.
http://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2017/02/Boletim1_ver1_100217.pdf

      1.6.8 Observações

1.7 Divulgação/Certificados

      Meios de Divulgação: Imprensa

      Contato: 
GRUPO ESCOTEIRO GUARDIÕES DAS ÁGUAS
DIR. PRESIDENTE MÁRCIO DE OLIVEIRA
olbencor@terra.com.br
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      Emissão de Certificados: Participantes

      Qtde Estimada de Certificados para Participantes: 60

      Qtde Estimada de Certificados para Equipe de Execução: 0

      Total de Certificados: 60

      Menção Mínima: 

      Frequência Mínima (%): 75

      Justificativa de Certificados: 
Os certificados serão gerados para os acadêmicos participantes do
Projeto 'Servir'

1.8 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Jornal
Oficina
Pôster
Relato de Experiência
Relatório Técnico

      Descrição/Tiragem: 

1.9 Anexos
Não há nenhum anexo

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UDESC

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Adilson Vahldick 40 horas UDESC 288 hrs
Coordenador, 

Gestor

Marino Luiz Eyerkaufer 40 horas UDESC 24 hrs Membros

Discentes da UDESC

Nome Curso Instituição Carga Funções

Bolsista Eng. Software 1 Engenharia de Software UDESC 440 hrs Bolsista de Extensão

Técnico-administrativo da UDESC

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UDESC

Nome Instituição Carga Função

Darlane Moraes Vahldick GEGA 264 hrs Voluntário(a)

MÁrcio de Oliveira GEGA 312 hrs Voluntário(a)

Vitor de Souza Fernandes GEGA 264 hrs Voluntário(a)
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Coordenador:
Nome: Adilson Vahldick
Nº de Matrícula: 6515711
CPF: 99454343904
Email: adilson.vahldick@udesc.br
Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: 47-3357-3077

Gestor:
Nome: Adilson Vahldick
Nº de Matrícula: 6515711
CPF: 99454343904
Email: adilson.vahldick@udesc.br
Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: 47-3357-3077

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: 'EducAÇÃO ESCOTEIRA' - Fazer a parceria com a PMI, negociar com a escola
conteúdos, duração e horário, e por fim aplicar a atividade no terceiro final de
semana de maio. 

Início: Mar/2018 Duração: 3 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 12 Horas/Mês
Responsável: Adilson Vahldick (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista Eng. Software 1 (C.H. 4 horas/Mês)

Marino Luiz Eyerkaufer (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: 'EducAÇÃO ESCOTEIRA' - Fazer a parceria com a PMI, negociar com a escola
conteúdos, duração e horário, e por fim aplicar a atividade no terceiro final de
semana de maio. 

Início: Mar/2019 Duração: 3 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 12 Horas/Mês
Responsável: Adilson Vahldick (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista Eng. Software 1 (C.H. 4 horas/Mês)

Marino Luiz Eyerkaufer (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: 'Escotismo em Ibirama'. Associado às atividades semanais aos fins de semana.
Normalmente as reuniões são aos sábados (14hs-17hs). Algumas vezes, em vez
das reuniões, são feitos bivaques, acantonamentos e acampamentos. A título de
carga horária serão consideradas as reuniões normais. Cada um dos membros
vinculados está associado a uma seção: 

Lobinho-Adilson Vahldick
Escoteiro-Vitor de Souza Fernandes
Senior-Darlane Moraes Vahldick
Pioneiro-Márcio de Oliveira
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O bolsista terá a tarefa de manter atualizado os registros escoteiros em sistema
específico (SIGUE).

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 64 Horas/Mês
Responsável: Adilson Vahldick (C.H. 12 horas/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista Eng. Software 1 (C.H. 16 horas/Mês)

Darlane Moraes Vahldick (C.H. 12 horas/Mês)
MÁrcio de Oliveira (C.H. 12 horas/Mês)
Vitor de Souza Fernandes (C.H. 12 horas/Mês)

Atividade: 'Servir' - Atividades para os acadêmicos participarem como escoteiros. O bolsista
é responsável pela inscrição, manutenção das presenças e posterior emissão de
certificados. Acontece uma vez por semestre.

Início: Abr/2018 Duração: 4 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 7 Horas Total
Responsável: MÁrcio de Oliveira (C.H. 3 horas Total)
Membro Vinculado: Bolsista Eng. Software 1 (C.H. 4 horas Total)

Atividade: 'Servir' - Atividades para os acadêmicos participarem como escoteiros. O bolsista
é responsável pela inscrição, manutenção das presenças e posterior emissão de
certificados. Acontece uma vez por semestre.

Início: Ago/2018 Duração: 4 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 7 Horas Total
Responsável: MÁrcio de Oliveira (C.H. 3 horas Total)
Membro Vinculado: Bolsista Eng. Software 1 (C.H. 4 horas Total)

Atividade: 'Servir' - Atividades para os acadêmicos participarem como escoteiros. O bolsista
é responsável pela inscrição, manutenção das presenças e posterior emissão de
certificados. Acontece uma vez por semestre.

Início: Abr/2019 Duração: 4 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 7 Horas Total
Responsável: MÁrcio de Oliveira (C.H. 3 horas Total)
Membro Vinculado: Bolsista Eng. Software 1 (C.H. 4 horas Total)

Atividade: 'Servir' - Atividades para os acadêmicos participarem como escoteiros. O bolsista
é responsável pela inscrição, manutenção das presenças e posterior emissão de
certificados. Acontece uma vez por semestre.

Início: Abr/2019 Duração: 4 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 7 Horas Total
Responsável: MÁrcio de Oliveira (C.H. 3 horas Total)
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Membro Vinculado: Bolsista Eng. Software 1 (C.H. 4 horas Total)

Responsável Atividade
2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Adilson Vahldick 'EducAÇÃO ESCOTEIRA' - Fazer a parceria com... - - X X X - - - - - - -

Adilson Vahldick 'Escotismo em Ibirama'. Associado às ativid... - - X X X X X X X X X X

MÁrcio de Oliveira 'Servir' - Atividades para os acadêmicos pa... - - - X - - - - - - - -

MÁrcio de Oliveira 'Servir' - Atividades para os acadêmicos pa... - - - - - - - X - - - -

Responsável Atividade
2019

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Adilson Vahldick 'Escotismo em Ibirama'. Associado às ativid... X X X X X X X X X X X X

Adilson Vahldick 'EducAÇÃO ESCOTEIRA' - Fazer a parceria com... - - X X X - - - - - - -

MÁrcio de Oliveira 'Servir' - Atividades para os acadêmicos pa... - - - X - - - - - - - -

MÁrcio de Oliveira 'Servir' - Atividades para os acadêmicos pa... - - - X - - - - - - - -

3. Receita

3.1 Arrecadação
Não há Arrecadação.

3.2 Recursos da IES (UDESC)

Bolsas Valor(R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes (3390-18) 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores (3390-20) 0,00

Subtotal R$ 0,00

Rubricas Valor(R$)

Material de Consumo (3390-30) 5.170,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3390-36) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(3390-39)
0,00

Equipamento e Material Permanente (4490-52) 10.830,00

Encargos Patronais (3390-47) 0,00

Subtotal R$ 16.000,00

Total: R$ 16.000,00

3.3 Recursos de Terceiros
Não há Recursos de Terceiros.

3.4 Receita Consolidada

Elementos da Receita (Com Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UDESC): Bolsas + Outras Rubricas) 16.000,00
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Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 16.000,00

Elementos da Receita (Sem Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UDESC): Rubricas) 16.000,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 16.000,00

4. Despesas

Elementos de Despesas Arrecadação (R$)
IES

(UDESC)(R$)
Terceiros (R$) Total (R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Estudantes (3390-18)
0,00 0,00 0,00 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (3390-20)
0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consumo (3390-30) 0,00 5.170,00 0,00 5.170,00

Passagens e Despesas com

Locomoção (3390-33)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Física (3390-36)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica (3390-39)
0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento e Material Permanente

(4490-52)
0,00 10.830,00 0,00 10.830,00

Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas (Impostos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

Total 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 16.000,00

Dezesseis Mil Reais

A seguir são apresentadas as despesas em relação a cada elemento de despesa da atividade: Diárias - Pessoal
Civil, Material de Consumo, Passagens e Despesas com Locomoção, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Equipamento e Material Permanente, Bolsistas e Outras
Despesas. Nos respectivos quadros de despesas são apresentados itens específicos, sendo relevante destacar
o campo “Fonte”. O campo “Fonte” refere-se à origem do recurso financeiro, podendo ser Arrecadação,
Instituição e Terceiros.
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4.1 Despesas - Diárias
Não há Diárias.

4.2 Despesas - Material de Consumo

Descrição Qtde Unidade Custo Unitário Fonte Custo Total

Bule Alumínio N 18

Alumínio 4,4 Litros
8 Unidade(s) R$ 50,00 IES (UDESC) R$ 400,00

Caçarola N 24 Alumínio 5,7

Litros
12 Unidade(s) R$ 60,00 IES (UDESC) R$ 720,00

Caçarola Panela Grande

Industrial Alumínio Nº 45 -

31 Litros

2 Unidade(s) R$ 140,00 IES (UDESC) R$ 280,00

Cavadeira articulada com

cabo de 150cm
3 Unidade(s) R$ 70,00 IES (UDESC) R$ 210,00

Enxada de Aço Estreita de

24cm com Cabo
3 Unidade(s) R$ 40,00 IES (UDESC) R$ 120,00

Enxadinha com Cabo de

Madeira de 43 cm
8 Unidade(s) R$ 30,00 IES (UDESC) R$ 240,00

Facão Para Mato Em Aço

Carbono 18 Pol. Com Cabo

De Polipropileno

8 Unidade(s) R$ 30,00 IES (UDESC) R$ 240,00

Frigideira Antiaderente

24cm
8 Unidade(s) R$ 30,00 IES (UDESC) R$ 240,00

Grelha inox 50 X 30 8 Unidade(s) R$ 80,00 IES (UDESC) R$ 640,00

Machadinha 360mm com

cabo
8 Unidade(s) R$ 120,00 IES (UDESC) R$ 960,00

Pá Dobrável de Aço c/

Picareta
8 Unidade(s) R$ 50,00 IES (UDESC) R$ 400,00

Pá Quadrada com Cabo de

Madeira de 120cm
8 Unidade(s) R$ 40,00 IES (UDESC) R$ 320,00

Serrote com lâmina de 26

polegadas
8 Unidade(s) R$ 50,00 IES (UDESC) R$ 400,00

Total R$5.170,00

4.3 Despesas - Passagens
Não há Passagem.

4.4 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Física.

4.5 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica.

4.6 Despesas - Equipamento e Material Permanente
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Descrição Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

Bússola com régua 6 R$ 40,00 IES (UDESC) R$ 240,00

Bússola com visada 6 R$ 50,00 IES (UDESC) R$ 300,00

Cadeirinha de escalada e rapel. Ajuste rápido.

Fita: 100% Poliéster de Alta Tenacidade.

Tamanho Ajustável: Peso: 580gr. – Cintura de

67 a 105 cm e pernas de 38 a 68cm. Tamanho

GG: Peso: 600 gr. – Cintura de 86 a 124cm e

pernas de 43 a 74cm

3 R$ 300,00 IES (UDESC) R$ 900,00

Capacete classe A, tipo III, sem aba, para uso

em escalada, trabalhos em altura, rapel e

operações de resgate.

3 R$ 180,00 IES (UDESC) R$ 540,00

Capacete para Rafting. Ajuste com velcro.

Sistema interno de 'aranha' revestido com

neoprene. Tamanho: Regulável do P ao G (do

52 ao 61cm) .Polipropileno de alta resistência;

Espuma de células fechadas;

Rebites metálicos inoxidáveis; Fitas de

Polipropileno; Fivelas e engates de nylon;

Neoprene 1,5mm.

20 R$ 120,00 IES (UDESC) R$ 2.400,00

Colete canoa 40kg 20 R$ 60,00 IES (UDESC) R$ 1.200,00

Colete canoa 60kg 10 R$ 70,00 IES (UDESC) R$ 700,00

Colete canoa 80kg 2 R$ 75,00 IES (UDESC) R$ 150,00

Colete canoa 90kg 2 R$ 80,00 IES (UDESC) R$ 160,00

Colete canoa 100kg 2 R$ 90,00 IES (UDESC) R$ 180,00

Colete canoa 130kg 2 R$ 100,00 IES (UDESC) R$ 200,00

Corda semiestática 11,5mm. Preço por metro. 120 R$ 8,00 IES (UDESC) R$ 960,00

Fita anel de poliamida 120 cm Largura 16 mm

Resistância 22 kN
6 R$ 40,00 IES (UDESC) R$ 240,00

Fogareiro 1 boca. Queimador 4 caolins. Alta

pressão. Material aço zincado. Tamano (LxCxA):

23 x 23 x 13 cm. Alimentação. Gás GLP

7 R$ 100,00 IES (UDESC) R$ 700,00

Freio Oito 100KN Aço Inox 1 R$ 75,00 IES (UDESC) R$ 75,00

Lampião Inteligente LED para Barracas 120

Lumens Megalite
10 R$ 160,00 IES (UDESC) R$ 1.600,00

Mosquetão aço oval trava rosca. Carga de

ruptura: 25 KN. Rúptura aberto: 8KN. Rúptura

lateral: 9KN. Peso: 165 gramas


6 R$ 30,00 IES (UDESC) R$ 180,00

Mosquetão de aço com trava automática

abertura 25mm
1 R$ 105,00 IES (UDESC) R$ 105,00

Total R$10.830,00
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Observação (referente à Equipamento e Material Permanente): O material listado será usado nas atividades
escoteiras, principalmente em acampamentos. O material de rapel mais especificamente com a Tropa Sênior.

4.7 Despesas - Bolsistas

Nome do Bolsista
Início/Térm

ino
Fonte

Tipo

Institucional

Remuneração/M

ês
Custo Total

[!] A ser selecionado
10/03/2018

10/03/2020
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

Total R$0,00

Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s)
[!] A ser selecionado

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
Auxiliar na administração do Programa

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
Projeto EducAÇÃO ESCOTEIRA: manter os contatos com a PMI e organizar a lista de tarefas
(atividades X responsável) para a escola em Maio.
- Março - Maio/2018
- Março - Maio/2019

Projeto Escotismo em Ibirama
Manter atualizado os registros escoteiros em sistema específico (SIGUE)
- Março/2018 - Março/2019: 

Projeto Servir
Responsável pela inscrição, manutenção das presenças e posterior emissão de certificados. 
-Abril/2018
-Agosto/2018
-Abril/2019
-Agosto/2019

4.8 Despesas - Outras Despesas

Descrição Fonte Custo Total

INSS - 0% Arrecadação R$ 0,00

ISS - 0% Arrecadação R$ 0,00

PATRONAL - 0% Arrecadação R$ 0,00

SubTotal 1 R$ 0,00

INSS - 0% IES (UDESC) R$ 0,00

ISS - 0% IES (UDESC) R$ 0,00

PATRONAL - 0% IES (UDESC) R$ 0,00

SubTotal 2 R$ 0,00

INSS - 0% Terceiros R$ 0,00

ISS - 0% Terceiros R$ 0,00

PATRONAL - 0% Terceiros R$ 0,00

SubTotal 3 R$ 0,00

Total R$0,00

4.9 Despesas - Resolução de Destinação Específica da IES (UDESC)
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Discriminação R$

Total 0,00

5. Critérios para Avaliação da Ação (Reservado à Comissão de Extensão)

Seleção no Centro Pontuação

1. Atuação transformadora e de impacto sobre questões regionais prioritárias.

2. Interação concreta com a comunidade e seus segmentos significativos.

3. Relevância social, ambiental, artístico, cultural, científica e/ou econômica.

4.
Atendimento às áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos,

educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho.

5. Caráter interdisciplinar, interdepartamental, intercentros, interinstitucional.

6. Pertinência técnica e metodológica da ação.

7. Articulação entre ensino, pesquisa e produção artístico-cultural.

8. Divulgação do Curso, Centro e Instituição.

9. Compatibilidade entre os recursos solicitados e as exigências da atividade.

10.
Possibilidade de impactos das ações do projeto, no processo de qualificação

social dos estudantes e dos cursos envolvidos na execução.

Total

Cada item receberá pontuação até 1 (um).

Os itens acima deverão ser utilizados para a análise de cada atividade recebendo a pontuação adequada.

Parecer do Departamento:

Relator(a) Chefe do Departamento

Data de aprovação:

Parecer da Comissão de Extensão:

Relator(a) Presidente da Comissão

Data de aprovação:
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Parecer do Conselho de Centro:

Relator(a) Presidente do Conselho

Data de aprovação na unidade executora:

RESERVADO À PROEX:

Data de Entrada: /          /

Aprovado em: /          /

Não Aprovado: (   )

Justificativa:

Relator(a)

, 03/10/2017
Local Adilson Vahldick

Coordenador(a)/Tutor(a)
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