
PROJETO VOLUNTÁRIO – FATEC JABOTICABAL 

 

I – NOME DO PROJETO SÓCIO-AMBIENTAL 

Projeto Repense, REcicle 

 

II – INTRODUÇÃO 

 Projeto de Extensão acadêmico que visa sensibilizar, mobilizar e conscientizar a sociedade para um 

futuro sustentável, propondo ações práticas e reflexões sobre as responsabilidades, cuidados e a preservação 

do meio ambiente, iniciando nas residências e expandindo para os espaços públicos. 

 

TEMAS A SEREM TRABALHADOS: 

   1 DIFERENÇA ENTRE CONSUMO E CONSUMISMO 

   2 ÓLEO DE COZINHA – DESCARTE CORRETO 

3 TÉCNICAS DE GERMINAÇÃO DE MUDAS PARA ESPAÇOS RESIDENCIAIS 

 

RESPONSÁVEL ORIGINAL DO PROJETO 

Prof. Me. Baltasar Fernandes Garcia Filho (Docente) 

 

 

III – OBJETIVOS GERAIS 

• Comunicar e divulgar a comunidade da região sobre projetos sustentáveis; 

• Ensinar passos a passos ou processos sustentáveis; 

• Informar descarte e o reaproveitamento correto; 

• Trazer informações sustentáveis para o dia a dia  

 

 

IV - METODOLOGIA 

 Um projeto teórico do Repense, Recicle já trabalhado semestre anterior será escolhido. O autor do 

projeto será convidado a participar como mentor (totalmente opcional), como também pediremos 

autorização informal para dar continuidade no trabalho do projeto como forma de consideração. 



 O projeto escolhido será desenvolvido e transformado em prático/presencial, podendo ter qualquer 

desenvolvimento que aplique, ensine ou informe a sociedade de modo visual ou presencial. 

 O desenvolvimento e meios de divulgação do projeto serão pelas ideias dos alunos podendo ser: 

oficinas, apresentações, entre outros, ressaltando que serão orientados e seguirão os procedimentos e 

autorizações corretas zelando pela integridade dos envolvidos e o nome da instituição Fatec Jaboticabal. 

 Envolvidos irão dispor do seu tempo fora do horário letivo, de modo flexível e que melhor se adeque 

para trabalharem no projeto. 

 As reuniões, encontros e planejamentos podem ocorrer de maneira hibrida, ficando da maneira que 

melhor se enquadre na disponibilidade dos envolvidos, podendo ser presencial na Fatec Jaboticabal 

(solicitando uma sala com antecedência para ser autorizada) ou via Teams. 

 Encontros ou ações fora da unidade precisam ser comunicadas ao docente para ver se é necessário 

algum procedimento ou autorização, para que toda atividade seja feita de maneira correta. 

 Carga horária equivalente – 240h 

 

 

V  – PREVISÃO DE CRONOGRAMA (para projeto de 1º e de 2º SEMESTRE) 

 

DATA DESCRIÇÃO HORAS 

Meio de Março Projeto escolhido 

Convite ao autor 

(formando) 

00 

Fim de Março Divulgação e 

inscrições 

voluntários (05 

dias) 

00 

Abril Instruções iniciais 12h 

Desenvolvimento 

Abril 

Orientações/Reuniões 

Planejamentos 

48h 

Execuções 

Maio 

Desenvolvimento 80h 

Apresentação 

Junho 

Realização final do 

trabalho com a 

sociedade 

80h 

Resultado 

Julho 

Entrega do Resultado 

e relatórios 

20h 

DATA DESCRIÇÃO HORAS 

Meio de Agosto Projeto escolhido 

Convite ao autor 

(formando) 

00 

Fim de Agosto Divulgação e 

inscrições 

voluntários (05 

dias) 

00 

Setembro Instruções iniciais 12h 

Desenvolvimento 

Setembro 

Orientações/Reuniões 

Planejamentos 

48h 

Execuções 

Outubro 

Desenvolvimento 80h 

Apresentação 

Novembro 

Realização final do 

trabalho com a 

sociedade 

80h 

Resultado 

Dezembro 

Entrega do Resultado 

e relatórios 

20h 

 

 

VI – PARTICIPAÇÕES 

 MENTORIA: auxilia, orienta, supervisiona sobre a elaboração do projeto. 

 PLANEJAMENTO CAMPANHA DE MARKETING: alunos de marketing ou gestão empresarial que 

participação da elaboração do planejamento e estratégia de divulgação do projeto para a comunidade. 

 PLANEJAMENTO AÇÃO SUSTENTÁVEL: aluno de biocombustíveis e gestão ambiental que participarão da 

elaboração do planejamento e desenvolvimento do projeto a ser apresentado e informado. 

 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO: alunos de todos os cursos colocando em prática tudo que foi 

elaborado e planejado – executando o projeto. 

 ESTÁGIO VOLUNTÁRIO – aluno matriculado em qualquer curso do 3º ciclo em diante que participará de 

todas as etapas do projeto, validando o mesmo com a disciplina Estágio Supervisionado. 

  

 



VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Trabalho totalmente voluntário, não prevê remunerações, aluno se inscreve como trabalho voluntário 

(recebendo certificado de participação/trabalho voluntário) ou estágio voluntário (seguindo as 

normas/etapas para disciplina estágio supervisionado consultando o Supervisor de Estágio de seu curso 

e entregando documentos e relatórios solicitados). 

 Alunos precisam ter assinado Autorização do Uso de Imagem/Voz da Comunicação para exposição de 

suas imagens/voz/vídeos nas mídias da Fatec Jaboticabal e para caso também seja divulgada em mídias 

externas em nome da unidade. Para também levar a autoria nos projetos. 

 

 

VI – RECURSOS  

  Computadores da Fatec para realização de pesquisa 

  Espaço da Fatec caso seja necessária alguma reunião 

  Membro do DAFJ, Docente e Comunicação (Suporte e Apoio de Organização) 

 

 

 Caso, futuramente, seja necessário outros materiais, solicitar com 20 dias de antecedência para ver 

disponibilidade e possibilidade. 


