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Conscientização da Saúde Corporal 2021

Apresentação do curso de engenharia
elétrica por meio de projetos embarcados
nas escolas de Paracatu como forma de
redução da evasão

Práticas Administrativas

IFTM: Circuito Saúde

COORDENADOR

RESUMO

Maurício Papa de Arruda

O projeto proposto tem como objetivo ministrar palestras aos estudantes de escolas públicas do
município de Paracatu sobre a importância da saúde do corpo humano, levando ao seu
conhecimento noções sobre doenças que mais acometem os órgãos e os principais cuidados que
devemos ter com os sistemas corporais. O conteúdo será apresentado de forma lúdica visando
uma maior sensibilização do público-alvo.

Carlos Renato Borges dos
Santos

O projeto visa a divulgação de projetos de eletrônica em colégios de Paracatu, seja por meio
eletrônico, visitas no colégio ou no campus Paracatu. Nesta proposta, serão desenvolvidos kits
didáticos para explicações sobre física, tais como plano inclinado, força e velocidade do som, por
meio de projetos eletrônicos desenvolvidos com o Arduino. Essa ação pode ser essencial para a
redução da evasão escolar devido à falta de afinidade com o curso de engenharia elétrica, haja
vista que os alunos possam ter informações preliminares sobre o curso, auxiliando carreiras
profissionais.

Adriano José de Paula

O projeto tem por objetivo propor o início do contato com as práticas administrativas com alunos
do 3º Período do Curso Superior Bacharelado em Administração, mesmo que remotamente, com
o intuito de afunilar as discussões e estabilizar o caminho que leva à passagem para os estudos
presenciais e posteriormente prático no sentido do ensino aprendizagem.

Juscélia Cristina Pereira

O projeto visa conscientizar e orientar os estudantes do IFTM, bem como seus pais e/ou
responsáveis sobre a importância da adoção de hábitos saudáveis durante a adolescência. O
projeto terá ações como: divulgar recomendações de saúde pública acerca de temas relacionados
ao estilo de vida e oportunizar dicas para incorporação de hábitos saudáveis na rotina diária dos
estudantes.
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Empreendedorismo Interdisciplinar:
Desenvolvendo a autonomia e a visão de
duas alunas com deficiência visual

IFolha – Jornal Semanal

Multiplicando Campeões – Xadrez

8

Praticando Matemática – Compartilhando
Conhecimento
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Bicho amigo: Quem ama não maltrata:
Conscientizando a comunidade
paracatuense sobre o bem cuidar dos
animais

William Júnio do Carmo

O projeto visa promover a inclusão; permanência e êxito de duas alunas com deficiência visual,
disponibilizando bolsistas para acompanhar diariamente e integralmente as alunas, facilitando a
inclusão das mesmas dentro do ambiente escolar e obter os recursos necessários
para o processo de ensino e aprendizagem, em uma perspectiva inclusiva.

Ronaldo Eduardo Diláscio

Com muitas ações e eventos acontecendo na comunidade acadêmica do IFTM – Campus Paracatu,
torna-se necessária a existência de um veículo para facilitar a comunicação institucional entre
servidores, alunos e com a comunidade em geral. Nesse contexto, esse projeto se propõe a dar
vazão a essa demanda por meio do IFolha – Jornal Semanal, utilizando-se da mídia impressa e,
principalmente, das novas mídias digitais que possuem um maior poder de alcance.

Arthur Braga de Oliveira

O projeto visa massificar a prática do esporte xadrez através das atividades de iniciação esportiva
bem como oportunizar a atividade física a pessoas interessadas. Contribuindo com o
desenvolvimento humano, social e esportivo, e também com a transformação social e
melhoramento da qualidade de vida nesse período de pandemia. O projeto também tem como
objetivo realizar um estudo de pesquisa e organizar um material didático e palestra associando o
esporte aos afazeres do dia a dia; selecionar e preparar atletas, para
participar de torneios, e ainda, levar as técnicas e resultados das pesquisas para o entorno.

Aléx Gomes da Silva

O projeto irá propiciar ao discente o contato com uma Matemática mais contextualizada,
direcionada para questões no formato de situações-problema (não tão presentes nos livros
didáticos da disciplina). Nesse sentido, pretende despertar o interesse para a resolução de
problemas e desafios matemáticos que prezam pelo desenvolvimento do raciocínio lógico, além
de articular com outras áreas do saber.

Marcos Tadeu Pereira de
Queiroz

O projeto, busca através de posts informativos e da criação de pequenos vídeos com dicas, a
serem divulgadas na página do Facebook do nosso campus e nas páginas das escolas da rede
pública de Paracatu, sensibilizar os estudantes de ensino médio para serem multiplicadores nas
suas casas e comunidade quanto aos cuidados com seus Pets e na criação da consciência crítica
de que abandonar animais é crime. Temos como propósito também sensibilizar a comunidade
local para a adoção responsável dos animais disponíveis nos abrigos.

