
Oficinas previstas  Descrição  Vagas  Responsável  
1-Criação de 
pequenos animais 
Local: Externo 

Orientação básica sobre a 
criação de pequenos animais 
(carneiros, galinhas e outros) 

20/oficina 
(80) 

Antônio Gesualdi 

2-Energia Renováveis 
 
Local: Sala 2 - prédio 
B (ao lado da 
biblioteca) 

Fornecer conhecimentos básicos 
sobre Geração de Energia 
Elétrica por painéis 
Fotovoltaicos. 

25/oficina 
 (100) 

Rodrigo Martins 

3-Estação de 
tratamento de água e 
laboratório 
 
Local: LabFoz e 
Estações de 
tratamento de água 

Princípios básicos sobre o 
funcionamento de estação de 
tratamento de água 

20/oficina 
(80) 

Willians Sales 
Cordeiro 
Monique Curcio 

4-Informática 
 
Local: Laboratório de 
Informática - prédio B 

Orientação sobre a criação de 
facebook 

20/oficina  
(80) 

Solange da Silva 
Figueiredo 

5-Mecatrônica (robôs 
e outros 
equipamentos) 
 
Local: Miniauditório 

Apresentação de protótipos e 
invenções em robótica 

30/oficina 
 (120) 

Cedric Solotto e 
estudantes 

6-Piscicultura (criação 
de peixes em 
cativeiro) 
 
Local: Tanque de 
piscicultura 

Orientação sobre o cultivo de 
peixes em cativeiro para 
consumo e comercialização 

20/oficina  
(80) 

Rogério Burla / 
Amaro Gonçalves 

7-Plantas medicinais 
(uso e manejo 
correto) 
 
Local: Horta de 
Plantas Medicinais 

Orientação cultivo, uso e manejo 
de plantas medicinais 

20/oficina  
(80) 

Rose Mara Soares 
Corrêa 

8-Produção de mudas 
nativas e minhocário 
 
Local: Estufa de 
produção de mudas e 
minhocário 

Orientação sobre coleta de 
sementes e produção de mudas 
de plantas em viveiros 

20/oficina  
(80) 

Milton Erthal 

9 –Química do Lixo 
(reciclagem) 
 
Local: Sala 5 - prédio 
B (ao lado da sala da 
administração) 

Discussão sobre a composição 
do lixo residencial e 
possibilidades de reciclagem 

20/oficina  
(80) 

Pedro Castelo Branco 
/ Rodrigo Garret 

10 – Oficina de 
Fotografia (uso de 
máquinas digitais) 
 
Local: área externa 

Orientação sobre o uso de 
máquinas digitais em fotos em 
diferentes ambientes 

10/oficina 
(40) 

Diomarcelo Pessanha 

11 – Oficina de Vídeo 
(uso de celulares com 
vídeo) 
 
Local: área externa 

Orientação sobre a criação de 
vídeo com uso de celulares. 

10/oficina 
(40) 

Artur Gomes 
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