
RESULTADOS PARCIAIS

No primeiro semestre de 2015, os projetos que integram o 

programa de extensão desenvolveram atividades em 

diferentes formatos e com diferentes públicos. O projeto 

Ciclos de Cinema acolheu duas mostras cinematográficas: a 

9ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul e o 

Circuito FAM (Florianópolis Audiovisual Mercosul) de Cinema. 

As exibições, além de acontecerem no auditório do Campus 

São Francisco do Sul, ocorreram no Cine Teatro X de 

Novembro. Cerca de 200 pessoas externas ao campus 

compareceram às sessões.

O projeto Histórias da Meia-Noite organizou três 

momentos de leituras dramáticas no IFC - Campus São 

Francisco do Sul, a partir da performance de textos de 

Nelson Rodrigues com estudantes do curso de Logística. 

Entre as apresentações, destaque para a que aconteceu no 

Sarau Cultural Mix de Talentos, que contou com a presença 

de cerca de 300 pessoas, entre comunidade interna e 

externa.

O projeto Descobrindo o Céu levou suas atividades 

artísticas e lúdicas relacionadas ao ensino de ciências a 

quatro escolas da região, envolvendo cerca de 100 alunos 

nas atividades. E, por fim, o projeto Mar, Navegações e 

Educação encontra-se em fase de elaboração dos planos de 

aula e contato com diferentes profissionais da educação do 

município para colaboração na coletânea de material de 

planejamento didático que envolve o acervo e as salas do 

Museu Nacional do Mar - Embarcações Brasileiras.

Nesse sentido, as ações do programa de extensão 

Instituto Cultural desenvolveram, no primeiro semestre de 

suas atividades, diferentes formas de interação da 

instituição com seteores da comunidade de São Francisco do 

Sul e região a partir de diferentes aspectos da cultura e da 

educação, como cinema, literatura, artes plásticas e 

planejamento didático.
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INTRODUÇÃO

O programa “Instituto Cultural” (financiado pelo Edital 

455/2014 - PROEX/IFC) trata-se de um conjunto de ações 

articuladas para promover o acesso à cultura e aos processos 

a ela relacionados, envolvendo a comunidade acadêmica 

interna e externa, bem como a população local e regional, 

através de projetos e ações de extensão promovidos pelo IFC - 

Campus São Francisco do Sul e demais parceiros. O programa 

proporciona que as pessoas envolvidas vivenciem distintas 

formas de cultura em suas mais variadas manifestações, bem 

como a sua relação com as diferentes áreas do saber. Além 

disso, ao relacionar atividades de ensino, pesquisa e extensão 

às expressões culturais, às artes em geral, ao patrimônio 

histórico e cultural local, o programa objetiva estimular a 

participação ativa da comunidade através da apropriação de 

linguagens artísticas como a literatura, a dramaturgia, o 

cinema e ações educativas que são potencializadas pela arte e 

pela cultura, como no caso dos projetos que envolvem o 

Museu Nacional do Mar - Embarcações Brasileiras e a relação 

entre arte e ensino de Física. A partir de seus diferentes 

projetos e ações, esse programa pretende disseminar relações 

intersubjetivas democráticas e de mútuo reconhecimento com 

a comunidade através da arte e da cultura, criando e 

consolidando espaços de trocas culturais que contemplem 

diferentes linguagens, instituições e grupos comunitários.
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