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3º Dia da Farmácia (evento) 

Marcela Araújo Soares Coutinho 

(Coordenadora do evento), Camila 

Monteiro Siqueira, Marina das Neves 

Gomes, Sérgio Maciel Júnior, Sharon 

Landgraf Schlup, Thaís Nogueira 

Barradas e Vivian de Almeida Silva. 

O Dia da Farmácia surgiu como uma proposta de integrar os estudantes do curso e expandir os seus 

conhecimentos no âmbito farmacêutico e sobre a futura profissão, visando também educar sobre 

este segmento da saúde à comunidade, mostrando a aplicação e a importância da Farmácia.  

O evento, de caráter anual, é voltado a estudantes, professores, servidores do IFRJ, e público 

externo que tenha interesse na área. O Dia da Farmácia apresenta grande relevância, tanto 

acadêmica quanto social, visto que promove a propagação do saber, de assuntos notórios 

relacionados à saúde, para a comunidade. O público, ao participar, atua como disseminador do 

conhecimento, e os estudantes, além disso, aproximam-se deste setor, sendo estimulados a pensar 

sobre sua futura profissão.  

A programação é delineada pela equipe de professores, junto aos estudantes, sendo eles também 

construtores do evento, participando ativamente da organização e das atividades no dia. Dessa 

forma, podem aplicar o que foi apreendido em sala de aula e vivenciar sua futura profissão de forma 

articulada, entendendo-a como uma forma de contribuição social.  

O objetivo é promover esse encontro no auditório do IFRJ/ campus Rio de Janeiro, contemplando 

atividades diversificadas, como palestras na área (temas de interesse dos estudantes), mesas-

redondas, apresentações de trabalhos, bem como gincanas temáticas, peças teatrais, conversas 

com ex-alunos já inseridos do mercado de trabalho... Enfim, tudo de forma lúdica, informativa e 

interativa. A ação extensionista prevê parcerias com escolas e empresas, de modo a integrar o IFRJ 

à comunidade.  

Em 2018, a equipe segue para a terceira edição do Dia da Farmácia, motivada pelo sucesso das 

edições anteriores, e pelo retorno positivo do público. Como resultados, observamos maior 

engajamento, entusiasmo e participação dos alunos, além de poder divulgar temas tão importantes 

da saúde e da Farmácia para a sociedade, o que nos motiva a continuar trilhando esse caminho. 

As cores da química 

Anilton Coelho da Costa Junior, 

Grisset Tomasa Faget Ondar e Maria 

Rosângela de Vasconcelos Mendes 

Oficina de experimentos com as múltiplas aplicações da química no que a sociedade come ou usa, 

e como ela atua no meio ambiente. 
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AWS Academy Cloud 

Foundations 

Moisés André Nisenbaum, Carlos 

Victor de Oliveira 

Curso oficial da AWS Academy IFRJ 

O curso é introdutório e oferece uma visão geral detalhada dos seguintes tópicos: conceitos da 

nuvem, principais serviços da AWS, segurança, arquitetura, definição de preço e suporte. O curso 

foi desenvolvido para ser ministrado com uma carga horária de 20 horas e prepara os alunos para 

a certificação AWS Certified Cloud Practitioner. 

Possibilidade de voucher de 50% para o exame de certificação AWS Certified Cloud Practitioner 

para os melhores alunos. 

Biologia em Foco 

(palestras científicas) 

Luisa Hoffmann, Marcelo Carvalho e 

Mariana Stelling 
Ciclo de palestras 

Café com Ciência 

Roberto Soares da Cruz Hastenreiter, 

André Tato, Cristiano Moura, Glória 

Queiroz, Kaiza Cavalcanti Phillip Keller 

e Sergio Rocha  

O projeto Café com Ciência é constituído por palestras ou mesas- redondas 

ministradas por professores e/ou pesquisadores das áreas de ciências da natureza, sociais, e áreas 

afins, de forma a propiciar uma oportunidade para os alunos e docentes da educação básica, 

estudantes das licenciaturas e pós-graduações e do ensino médio profissional dos diversos campi 

do IFRJ, assim como dos externos à instituição (das redes municipal, estadual e federal de ensino), 

a terem contato com debates contemporâneos acerca de temas que ampliem a concepção de ciência 

e suas formas de praticá-la e comunicá-la. 

CCNA Routing & Switching 

Miguel Terra, Moisés André 

Nisenbaum e Rita de Cássia Cordeiro 

de Castro. 

Curso CCNA Routing & Switching visando a Certificação de Mercado. 

Ciclo de palestras sobre o 

Mercado de Trabalho do 

Técnico em Meio Ambiente 

Flavia de Almeida Vieira e 

Roseanthony Bouhid 
Palestras para discutir os desafios do técnico em Meio Ambiente no mercado de trabalho. 
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Curso de Introdução à 

Cromatografia 

Bidimensional 

Ademário Iris da Silva Junior Curso de técnicas avançadas de cromatografia 

Espetáculo "A Dança 

Protagonista" 

Departamento de Dança 

Coletivo de Mulheres Bertha Lutz e 

Pâmella Passos-GPTEC 

Após a  XXXVII Semana da Química, a Dança Protagonista trará novidades em sua reapresentação 

no dia 08 de março. Organizado pelo Departamento de Dança em conjunto com o Coletivo de 

Mulheres Bertha Lutz e o GPTEC, a liberdade feminina e o empoderamento da mulher permanecem 

enquanto aspectos centrais do espetáculo. A apresentação demonstra técnicas das modalidades  de 

dança clássica , contemporânea, dança de salão e dança  de rua, além de algumas intervenções por 

parte das alunas do Coletivo de Mulheres, através de textos e performances artísticas, de forma a 

retratar e estudar o momento de luta conjunta das mulheres do instituto (e de todo o mundo) durante 

o 8 de março. Tendo a duração de 12 às 13, e contando com um bate papo após a apresentação 

com algumas das alunas envolvidas no processo de construção da performance, propõe-se uma 

maior visibilidade para essa data que representa tantas lutas e conquistas pelo movimento de 

mulheres em todo o mundo, explorando delinear essa viagem protagonizada pela reflexão e arte. 

Eventos da Recombina - 

Empresa Júnior do IFRJ 
Leila Pontes da Silva 

Palestras e workshops que visam trazer os conceitos de empreendedorismo e inovação para o 

cotidiano da comunidade do IFRJ. 

II Encontro de mulheres 

cientistas: A outra metade 

da ciência - conquistas e 

desafios para o século XXI 

Cintia dos Santos Madureira, Ana 

Paula Lamounier,  Grisset Tomasa 

Faget Ondar, Solange de Souza 

Vergnano 

Evento em comemoração ao dia internacional da mulher. Tal evento já teve edições anteriores e 

surgiu através do projeto “Química na Biblioteca”, do laboratório de química analítica qualitativa, 

representado pela professora Grisset e da biblioteca Prof. Eurico de Oliveira Assis na I Semana 

Nacional do Livro e da Biblioteca, nos dias 24 e 25 de outubro de 2016. Sendo o primeiro evento 

realizado em 2017 em parceria com a coordenação de Química do IFRJ. 
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II Fórum de Diversidades, 

Empoderamentos e 

Educação em Direitos 

Humanos 

Patricia Teles Alvaro Ação pela promoção do respeito à Diversidade, à Cultura de paz e dos Direitos humanos 

II Semana Intercolegial de 

Diplomacia 

Guilherme Cruz de Mendonça e 

Paulo Borges Mathias Costa 

A II Semana Intercolegial de Diplomacia – II SEMID – é um evento gratuito a ser 

realizado entre os dias 16 e 19 de julho de 2019. Durante os quatro dias de evento, haverá 

simulações de conferências internacionais, nacionais e estaduais, baseadas, principalmente, nos 

princípios organizacionais das Nações 

Unidas (ONU) e das Câmaras Legislativas do Brasil, fazendo dele um modelo diplomático. Serão 

organizados 8 comitês sobre assuntos específicos de relevante interesse atual: segurança nacional 

e internacional, conflitos políticos-culturais, problemáticas da segurança alimentar, questões 

ambientais e de saúde pública. Além disso, os próprios participantes organizarão setor de  

imprensa Internacional e Nacional, que também fará a cobertura jornalística do 

evento. 

II Semana Nacional do 

Livro e da Biblioteca: café 

literário, cultura, arte e 

integração dos saberes 

Cintia dos Santos Madureira, Ana 

Rosa da Silva Santos, Bárbara Vitiello, 

Marcele Tamashiro e Thaís da Silva 

Alves 

A Semana Nacional do Livro é um evento instituído pelo Decreto nº 84.631, de 9/4/1980 e deve ser 

comemorada no mês de outubro entre os dias 23 e 29 de outubro, data esta consagrada como o “Dia 

Nacional do Livro”, pela Lei nº 5.191 (2), de 18/12/1966. No IFRJ, será o segundo ano de 

comemoração e  a ideia é incluir a semana do livro no calendário de eventos do campus. 

III Encontro de Mulheres 

Cientistas 

Grisset Tomasa Faget Ondar, Anilton 

Coelho da Costa Junior, Maria 

Rosângela de Vasconcelos Mendes, 

Otávio Versiane Cabral e Raquel 

Lavradas Teixeira. 

Palestra 



 

6 
PROJETOS DE EXTENSÃO CADASTRADOS EM 2018 

CAMPUS RIO DE JANEIRO 

 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro – IFRJ 

Coordenação de Extensão – Campus Rio de Janeiro 
Título Extensionista(s) Descrição 

III Semana do Meio 

Ambiente 

Flavia Vieira, Carla Santi, Guilherme 

Mendonça e Roseanthony 
Seminários (IV Ciclo de Palestras em Estudos Ambientais) e mini-cursos sobre a temática ambiental. 

IV Simpósio de 

Biotecnologia do IFRJ – 

Celebrando os 30 anos do 

Curso Técnico Integrado 

ao Ensino Médio em 

Biotecnologia, 10 anos do 

Curso de Bacharelado em 

Ciências Biológicas com 

ênfase em Biotecnologia e 

5 anos do Programa 

Multicêntrico de Pós-

Graduação (mestrado e 

doutorado) em Bioquímica 

e Biologia Molecular. 

Adriana Dias Menezes Salgueiro, 

Cristiano Gonçalves Ponte, Arthur 

Veríssimo de Morais, Cristhian Gomes 

Tavares da Silva, Hugo Felipe 

Gonçalves da Silva, Jamile Mota da 

Silva, Joanna Reis Santos de Oliveira, 

Luísa Hoffmann, Maira Ferreira Lopes, 

Mariana Paranhos Stelling, Maron 

Galliez, Rafael da Silva Chahoud e 

Wesley Ferraz Meira Primo Felix  

O Simpósio de Biotecnologia vem sendo realizado anualmente com sucesso no Campus Rio de 

Janeiro desde 2015, acumulando mais de 1200 participantes em suas três edições. É uma iniciativa 

de discentes com o apoio das Coordenações dos Cursos de nível médio, graduação e pós-graduação 

com ênfase em Biotecnologia. A Biotecnologia foi estabelecida como um setor estratégico no Brasil 

com o Fundo Setorial de Biotecnologia instituído pela lei 10.332 de dezembro de 2001. O objetivo é 

incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, por meio do financiamento de 

atividades de pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico de interesse da área da 

biotecnologia e recursos genéticos. Esse mercado em 2016 mobilizou no mundo 360 bilhões de 

dólares, com a previsão de dobrar até 2025 e um dos gargalos da área no Brasil é a formação de 

profissionais nos diferentes níveis: técnico, graduação e pós-graduação. É neste contexto que o IFRJ 

se destaca por atender com seus profissionais de qualidade um nicho de mercado extremamente 

sofisticado e exigente. Para manutenção desse padrão é fundamental a continua capacitação de 

nossos servidores e alunos, buscando a sintonia com as inovações tecnológicas quase diárias, 

legislações e perspectivas sustentáveis para estas desafiadoras tecnologias. Com intuito de 

aproximar as Instituições de Ensino, Pesquisa e Inovação, a iniciativa privada e a sociedade com a 

nossa comunidade, propomos a realização do “IV Simpósio de Biotecnologia do IFRJ” em novembro 

de 2018 com mesas redondas e palestras com profissionais de renome na área. Uma parte dos 

palestrantes (50%) será de ex-alunos de nossos cursos, como forma de celebrar e fortalecer a 

atuação do IFRJ pelos 30 anos do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Biotecnologia, 10 

anos do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas com ênfase em Biotecnologia e 5 anos do 

Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular. 
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Mariana: compreensão e 

reflexão 

Otávio Versiane Cabral, Anilton 

Coelho da Costa Junior, Grisset 

Tomasa Faget Ondar e Maria 

Rosângela de Vasconcelos Mendes 

Uma oficina 

Mesa Redonda Alimentos 

Organicos 

Adriano Gomes da Cruz, Denise 

Perdomo, Marcia Cristina Silva 

Trata-se de uma mesa redonda com associação de produtos organicos do Rio de Janeiro e um 

produtor de alimentos orgânicos do Rio de Janeiro com a finalidade de divulgar e tirar duvidas sobre 

a produção orgânica 

Noções de Segurança em 

Laboratórios 
Andre Vicente Tobias 

Conceitos de acidentes , riscos e perigos, EPIs, manuseio e transporte de produtos 

químicos,armazenamento, fichas de segurança 

O debate sobre gênero e 

sexualidade -desafios para 

a educação 

Rafael Martins da Costa e NUGED - 

Núcleo de Gênero e Diversidade 
Palestra a respeito das relações de gênero e sexualidade no cotidiano escolar. 

Observando o Rio Joana 
Flavia de Almeida Vieira em parceria 

SOS Mata Atlântica 

O presente projeto de extensão faz parte de um programa de gestão participativa da água por meio 

do monitoramento do remanescente do Rio Joana na Quinta da Boa Vista do Rio de Janeiro em 

parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, que coordena o Projeto Observando os Rios do Rio.. 

A metodologia consiste em coleta mensal e análise da qualidade da água, empregando o kit de 

monitoramento fornecido pela Fundação parceira. Monitoram-se parâmetros físicos por percepção 

(turbidez, cor, material flutuante, material sedimentável, cheiro e mata ciliar) e parâmetros físico-

químicos com equipamentos do kit (oxigênio dissolvido, nitrato, fosfato, pH, demanda bioquímica de 
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oxigênio e coliformes). Os resultados obtidos no ponto de coleta definido e georreferenciado é 

lançado no banco de dados disponibilizado no portal Observando os Rios do Rio do SOSMA. 

Oficina da Imagem 
Carla Bilheiro Santi, Marcia Guerra 

Pereira e Sérgio Luiz Alves da Rocha 

Trata-se de um projeto concebido e executado de forma interdisciplinar (Sociologia, História, 

Geografia) com objetivo de ampliar o letramento digital e imagético da comunidade, essencial para 

compreensão e intervenção democrática no mundo contemporâneo. A oficina integra conhecimento 

teórico e prático, voltada para a produção de uma ferramenta de identificação e  registro colaborativo 

dos “lugares democráticos” da cidade do Rio de Janeiro, cujo uso estará disponível para o grande 

público. 

Oficinas de Panificação 

Básica para Pais 

Simone Alves e Denise Rosane 

Perdomo Azevedo  

O campus Rio de Janeiro do IFRJ dispõe de uma Planta Piloto de Panificação e o presente projeto 

se propõe a oferecer oficinas gratuitas, com aulas teóricas e práticas, de capacitação na área de 

panificação, utilizando-se desta infraestrutura disponível, a fim de difundir conceitos de higiene 

pessoal com o manuseio de alimentos, receitas e preparos de produtos de panificação de baixo custo 

de produção e maior potencial para venda direta, assim como noções básicas de empreendedorismo. 

Sendo um projeto de extensão, o público alvo do projeto é formado por pais/responsáveis de alunos 

regularmente matriculados no próprio campus e na Escola Municipal Benedito Ottoni, vizinha ao 

campus, sendo as vagas disponibilizadas preferencialmente para aqueles de comprovada situação 

de vulnerabilidade socioeconômica. 

Olimpíada Interna de 

Química do campus Rio de 

Janeiro 

Rafaela Thereza Pereira Sant’Anna, 

Anilton Coelho da Costa Júnior, Bruno 

Almeida Cotrim, Cristiane Ribeiro 

Mauad, Eduardo Coelho Cerqueira, 

Erlandsson Anthony de Sousa, 

Francisco Lucio de Schneider 

Bustamante, Gabriela Batista Alves, 

Julyana Ribeiro Garcia Cardim, Márcia 

Cristina Gomes Nunes dos Santos, 

A Olimpíada Interna de Química do Campus Rio de Janeiro (OIQ-CRJ) é uma promoção da 

Comissão Organizadora da OIQ-CRJ, com o apoio da Coordenação do Curso Técnico Integrado 

em Química. Este evento visa seelcionar 30 alunos para fazer um curso preparatório para a 

Olimpíada de Química Estadual (OQRJ). 
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Murilo Feitosa Cabral, Raphael Salles 

Ferreira Silva, Rodrigo da Silva Ribeiro 

Palestra "Letramentos de 

Sobrevivência" 
Pâmella Santos dos Passos 

Palestra voltada para alunxs da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com pesquisador da UNICAMP 

e professor do IFSP acerca de sua pesquisa sobre letramentos de sobrevivência no Complexo do 

Alemão. 

Recombina EJ - IFRJ: DNA 

Empreendedor 

Leila Pontes e Recombina Empresa 

Júnior - IFRJ 
Palestras, Workshops, Oficinas e Cursos diversos 

Restauração e 

conservação de livros 

Grisset Tomasa Faget Ondar, Anilton 

Coelho da Costa Junior, Cíntia 

Madureira e Maria Rosângela 

Vasconcelos Mendes 

Oficina para restauração de livros. 

Roda de Conversa: 

Entendendo Autismo 

Marília Moraes Manhães, Lucília 

Carvalho da Silva e Felipe Gonçalves 

Figueira 

Roda de Conversa: Entendendo Autismo será um ambiente em que os participantes irão conversar 

sobre o Transtorno do Espectro Autista(TEA) visando esclarecer o assunto com fundamentação e as 

possibilidades de inclusão no ambiente de escolar. haverá a participação de dois profissionais que 

atuam na área e o mediador para garantir a participação igualitária de todos. 
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SAÚDE É QUESTÃO 

NOSSA! REFLEXÕES E 

AÇÕES SOBRE O  DIA 

MUNDIAL DA SAÚDE. 

Andrea Leal Affonso Mathiles e 

GRUPO ED' SAÚDE QUE EU QUERO 

FALAR! GRUPO DE EXTENSÃO DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE. 

O evento trata de algumas questões relacionadas à saúde que são contempladas na agenda da 

OMS para 2019. Foram convidados professores e servidores do IFRJ - campus RJ para proferir 

palestras e participar de mesa redonda, discutindo esses temas. Ações de saúde como roda de 

conversa sobre ansiedade e depressão e aferição da pressão arterial, glicemia e IMC serão 

desenvolvidas, com a participação de colaboradores do evento, como médico e  psicóloga do 

campus e o grupo farmácia na comunidade. 

Slam: poesia falada no 

IFRJ 
Luciana Barbosa Reis Palestra e apresentação de poesia falada. 

Sorrindo para a vida: 

Cuidados em saúde bucal 

Bianca Swan de Beauclair e Flávia 

Martão Flório 

Oficina de capacitação em cuidados de saúde bucal para alunos do IFRJ, com produção de material 

educativo para replicação dos conhecimentos obtidos em atividades de extensão. 
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Tudo é confete? Como o 

Carnaval performa a perda 

de direitos 

Luciana Barbosa Reis e Pâmella 

Santos dos Passos 

Os  atores e diretores  da Companhia de Teatro "Os Ciclomáticos", Carla Meireles e Ribamar Ribeiro, 

encenadores de uma das alegorias da Escola de samba Paraíso do Tuiuti, darão uma palestra para 

alunos do Campus Rio de Janeiro sobre as relações entre  Carnaval, performance, linguagem, 

política e teatro. 

 

 


