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Formulário de Tramitação e Registro
Situação:Aprovação/Depto Coordenador

Protocolo nº: 2014.4456

Título da Atividade: Projeto Comunitário

Objetivos e metodologia: Participar de um Projeto Comunitário, desenvolvido pela CATÓLICA DE SC, que
envolve atividades de atendimento às famílias dos encarcerados, proporcionando
encaminhamento para as comunidades e atendimento emergencial; atendimento
dos encarcerados através de visitas nos presídios e atendimento ao egresso
proporcionando encaminhamento para: documentação, passagens, cursos,
atendimento psicológico e jurídico. Por meio desse projeto o acadêmico
estabelece relações e interações com a comunidade de egressos apenados que
possibilita o desenvolvimento da solidariedade, da responsabilidade social, da

humildade e o exercício da prática da cidadania.

Palavras chave: Auxiliar Pastoral Carcerária

Entidade parceira: Pastoral Carcerária - Casa Dom Gregório

Município / Estado: Joinville / SC

Forma de Extensão: PROJETO DE EXTENSÃO

Período de realização: 09/01/2014 a 12/12/2014

Carga horária total da
atividade:

30 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

1

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Não

Envolvidos nesta atividade de extensão

Coordenador

Nro do SIAPE: 1940066

Nome do Coordenador: Everson Dall Agnol

CPF do Coordenador: 90049691015

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE

Regime de trabalho: 40

Fone de contato: 4837214891

E-mail: everson.dall.agnol@ufsc.br

Carga horária na atividade: Não entra no PAD

Número de Horas TOTAIS: 30 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não

Outros prof. ou servidores da Não
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UFSC envolvidos?

Alunos da UFSC envolvidos? Não

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Não

Outras Considerações

A participação em atividades de projetos comunitários faz parte da grade curricular de todos os cursos da Católica SC (30
Horas). Como acadêmico dessa instituição, necessito dedicar-me essas horas a um dos projetos propostos, e como
servidor da UFSC gostaria de atuar no projeto acima com o intuito de envolver cada vez mais a comunidade universitária
da UFSC em projetos sociais, dando a oportunidade, como coordenador dessa atividade, que outros interessados também
participem.
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