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própria instituição, optamos por
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DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Resumo

O projeto proposto é baseado nos princípios da economia circular, onde inicialmente faremos o recolhimento de materiais reaproveitáveis (madeira, plásticos,

alumínio, papelão, ferro, etc...), através de solicitação junto a nossa comunidade escolar, onde em seguida trabalhamos com o método 5R’s (reduzir, repensar,

reaproveitar, reciclar e recusar), agregando valor a cada peça recolhida. Será desenvolvido no instituto (IFMT- campus Sorriso), onde será usado inicialmente a

própria estrutura física e alguns equipamentos que o mesmo dispõe. Após coletado o material será reparado e trabalhado para agregar valor e em seguida será

vendido e estes recursos adquiridos servirá para manter o projeto com treinamentos, equipamentos e materiais de consumo, tornando-o sustentável.

Justificativa

O projeto “espaço marcenaria/atelier/oficina”  tem o intuito de desenvolver o senso empreendedor junto aos alunos do IFMT-campus Sorriso, através de uma

iniciativa de coleta e reaproveitamento de materiais (madeira, plásticos, papelão, ferro, etc...), disponíveis nas residências de toda comunidade escolar e no

futuro ampliar para o bairro e quem sabe para toda comunidade de Sorriso-MT, com isso, solucionando em parte o problema do lixo gerado na nossa instituição

e na nossa cidade.             A cidade dispõe em seus canteiros de peças jogadas que podem ser reaproveitadas e trabalhadas agregando valor as mesmas,

usando a estrutura física e equipamentos disponíveis na própria instituição, inicialmente. Com a venda destas peças coletadas e trabalhadas, usaremos tal

recurso para manter o projeto sustentável.      

Fundamentação Teórica

Em desenvolvimento.



Objetivo Geral

Implantar do primeiro espaço colaborativo de economia circular do IFMT Campus Sorriso. O “Espaço marcenaria/atelier/oficina” terá como objetivo a implantação

de uma grande oficina comunitária e utilitária para toda a comunidade acadêmica e atenderá principalmente a instituição.

Metas

1 - Organização do espaço e levantamento e identificação de equipamentos existentes;

2 - Revisão dos utensílios disponíveis e aquisição de materiais e equipamentos indispensáveis para os trabalhos

3 - Coleta e reciclagem dos materiais e definição do que fazer com os materiais coletados

4 - Coleta e fabricação de peças (no mínimo duas);

5 - Coleta e fabricação de novas peças (no mínimo duas);

6 - Atendimento as demandas e requisitos mínimos do edital (CANVAS ... Video 2)

Metodologia da Execução do Projeto

O método de execução do projeto é baseado nos princípios da economia circular, onde inicialmente faremos o recolhimento de materiais reaproveitáveis

(madeira, plásticos, alumínio, papelão, ferro, etc...), através de solicitação junto a nossa comunidade escolar e em seguida trabalhamos com o método 5R’s

(reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar), agregando valor a cada peça recolhida. Com relação a estrutura física e equipamentos, na instituição existe

uma estrutura física, ao qual pretendemos melhorar suas condições físicas, hidráulica e a elétrica, para fazermos uso da mesma. A instituição já dispõe de

alguns equipamentos, aos quais iremos identifica-los com fichas, e fazermos uso deles neste projeto, assim como, também pretendemos fazer parceria para

usarmos equipamentos da comunidade escolar (servidores e alunos), até que tenhamos os próprios equipamentos do projeto. Antes do uso de cada

equipamento, faremos uma breve consulta sobre seu funcionamento, segurança, manutenção e uso do mesmo, visando evitarmos acidentes de trabalho. Após

coletados, faremos uma reciclagem desses materiais e na sequência a equipe definirá em conjunto a melhor opção do que fazer com cada material, sempre com

o intuito de agregar valor ao mesmo, através de operações disponíveis no espaço da nossa “marcenaria/oficina /atelier”. As peças, após prontas, serão expostas

para a venda em eventos, na comunidade escolar e comunidade externa, onde os recursos adquiridos serão investidos em treinamentos da equipe, obtenção de

equipamentos para “marcenaria/oficina /atelier” e bens de consumo para sustentabilidade do próprio projeto. O projeto também visa fazer uma relação

interdisciplinar, envolvendo as disciplinas básicas, como artes, matemática, português, etc..., e as técnicas de cada curso, assim como, executar pequenos

serviços para a própria instituição (IFMT), mantendo o bem público sempre em perfeito estado. No futuro, podemos ampliar o projeto para a comunidade externa,

tanto na coleta de materiais, como prestando serviços, esclarecendo a população com palestras sobre a importância preservação meio ambiente e divulgação do

projeto.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

Pretendemos com o projeto melhorar a interação, despertar para empreendedorismo e o melhorar poder cognitivo entre os alunos já que os mesmos passarão a

fazer trabalhos que interessa a toda comunidade escolar. Ao final de cada mês, pretendemos estar com no mínimo duas peças prontas para expor e vender,

assim como, atender pequenas demandas da instituição. Os resultados serão descritos em relatórios bimestralmente, expondo as atividades desenvolvidas pela

equipe, datas de encontros, atas de reuniões, fotos, vídeos, etc...

Referências Bibliográficas

Em desenvolvimento

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação
Indicador(es)

Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução

Indicador

Quantitativo
Qtd. Início Término

1 1

Definição da

área/sala a ser

utilizada pelo

projeto.

Documentação

fotográfica do

estado geral da

sala e da estrutura

do ambiente. O

instituto liberou um

espaço com sala

para efetuarmos a

limpeza para uso

da área. Foi

executada a

limpeza conforme

os registros

fotográficos.

Definição do

espaço a ser

utilizado.

Caracterização

fotográfica do

espaço.

Sala/espaço 1

Previsto para

24/09/2018 |

Iniciado em

24/09/2018

Previsto para

30/09/2018 |

Concluído em

30/09/2018



2 1

Identificação dos

eqipamentos que

poderão ser

utilizados pelo

projeto. Listagem

de materiais que

precisam ser

adquiridos. -

Esmeril - Chaves

diversas - Máquina

de solda - Bancada

multiuso Conforme

fotos em

anexo(Máquina de

solda)

Levantamento dos

utensilhos e

materiais que

podem ser

utilizados no

Projeto.

Levantamento do

material que

precisa ser

adquirido com os

recursos do

projeto.

Listagem 1

Previsto para

01/10/2018 |

Iniciado em

01/10/2018

Previsto para

13/10/2018 |

Concluído em

13/10/2018

3 1

Busca por

materiais e

utensílhos que

possuem valor

comercial e

apresentem

demandas de

conserto e

restauração a

baixo custo. De

acordo com o

descrito no projeto,

deveríamos coletar

materiais da

comunidade escolar

e comunidade

externa para

podermos agregar

valor aos mesmos e

encaminhar para

uso. Ao fazermos o

levantamento na

própria instituição

verificamos que

tínhamos um lixo

interno( cadeiras,

cestos, quadros,

caixas de madeira,

etc...) que merecia

ser recuperado

antes de partirmos

para comunidade

externa. No

entanto, decidimos

começar por este

lixo interno, e assim

fizemos conforme

registros

fotográficos.

Mateirs de

interesse geral e

que apresentem

boa capacidade de

restauração e uso.

Materiais diversos 10

Previsto para

15/10/2018 |

Iniciado em

15/10/2018

Previsto para

02/11/2018 |

Concluído em

02/11/2018



4 1

Conserto e ou

restauração de ao

menos duas peças

com petencial de

uso geral e

comercial dentro

da comunidade.

Restauramos

quinze cadeiras, um

quadro de aviso e

um cesto de lixo.

Todos estes itens

recuperados estão

sendo usados pela

comunidade

escolar.

Utensílio

encaminhado

novamente para o

uso ou

comercializado.

Unidade restaurada 2

Previsto para

05/11/2018 |

Iniciado em

05/11/2018

Previsto para

30/11/2018 |

Concluído em

30/11/2018

5 1

Conserto e ou

restauração de ao

menos mais duas

peças com

petencial de uso

geral e comercial

dentro da

comunidade.

Restauramos

quinze cadeiras, um

quadro de aviso e

um cesto de lixo.

Todos estes itens

recuperados estão

sendo usados pela

comunidade

escolar. Conforme

registros

fotográficos

(Quadro de aviso).

Utensílio

restaurado.

Retomada do uso

e ou sua

comercialização.

Utensilio restaurado2

Previsto para

03/12/2018 |

Iniciado em

03/12/2018

Previsto para

21/12/2018 |

Concluído em

21/12/2018

6 1

Entrega das

obrigações

referente ao edital,

prestação de

contas e

finalização do

edital. Plano de

negócio

Entrega do

Canvas, Video 2,

relatório e

prestação de

contas final etc.

Cada

obrigação/meta/relatório
5

Previsto para

17/12/2018 |

Iniciado em

17/12/2018

Previsto para

21/12/2018 |

Concluído em

21/12/2018

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da

Despesa
Especificação PROEX (R$) DIGAE (R$)

Campus Proponente

(R$)
Total (R$)

339020

Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

1000.00 0 0 1000.00

449020

Auxílio Financeiro a

Pesquisador (Material

Permanente)

400.00 0 0 400.00

TOTAIS 1400.00 0 0 1400.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

339020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores

(Custeio +

Bolsa

Pesquisador)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.00 0 0



449020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisador

(Material

Permanente)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.00 0 0

Anexo A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE

DESPESA
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Utensílios diversos para

manutenção de

equipamentos elétricos.

Und 20 10.00 200.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Utensílios diversos para

Oficina
Und 20 10.00 200.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Utensílios diversos para

Marcenaria
Und 20 10.00 200.00

449020 - Auxílio

Financeiro a Pesquisador

(Material Permanente)

Equipamentos básicos

para equipar o setor de

Marcenaria

Equipamento adquirido 1 200.00 200.00

449020 - Auxílio

Financeiro a Pesquisador

(Material Permanente)

Equipamentos básicos

para equipar a Oficina
Unidade 1 200.00 200.00

TOTAL GERAL 1.000,00
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