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Título da Atividade: O uso da Água nas Indústrias

Objetivos e metodologia: O principal objetivo deste projeto é o desenvolvimento de oficinas em escolas do município de Joinvillle que apresente, discuta e reflita sobre como a água
utilizada pelos processos industriais pode contaminar o meio ambiente, principalmente ao ser lançada como um efluente em curso de águas naturais. Para
isso, será desenvolvido um jogo que simule a geração de diversos efluentes líquidos industriais, a partir da água utilizada em seus processos. O jogo
possibilitará a disseminação de informações adequadas para que possa melhorar o dia a dia, bem como o meio ambiente da comunidade Joinvillense, uma vez
que buscará conscientizar e despertar os jovens para o interesse sobre o uso adequado da água e a preservação do meio ambiente. O jogo poderá ser

utilizado por professores de ensino médio e superior que desejam trabalhar o tema em sala de aula.

Palavras chave: Água. Efluente. Meio ambiente. Reuso de água

Entidade parceira: Município de Joinville

Município / Estado: Joinville / SC

Forma de Extensão: PROJETO DE EXTENSÃO

Período de realização: 01/04/2015 a 30/03/2018

Carga horária total da
atividade:

378 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

1000

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Não

Envolvidos nesta atividade de extensão

Coordenador

Nro do SIAPE: 2858833

Nome do Coordenador: Derce de Oliveira Souza Recouvreux

CPF do Coordenador: 24603562934

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE

Regime de trabalho: DE

Fone de contato: 4899625419
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E-mail: derce.recouvreux@ufsc.br

Carga horária na atividade: Entra no PAD

Número de Horas SEMANAIS: 3 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Sim

Alunos da UFSC envolvidos?

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Participantes

Participante: CARLOS MAURICIO SACCHELLI CAMPUS DE JOINVILLE

Participante: Claudimir Antonio Carminatti Selecione uma opção

Participante: SUSIE CRISTINE KELLER CAMPUS DE JOINVILLE

Participante: TATIANA RENATA GARCIA Selecione uma opção

Outras Considerações

O campo pessoas externas não foi preenchido, no entanto, o trabalho envolverá empresas públicas e privadas nas pesquisas a serem desenvolvidas para a elaboração do jogo educacional e escolas do
município de Joinville nas quais serão realizadas as oficinas.
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