ANEXO I
Modelo de Resumo

Resumo de Projeto de Iniciação Científica e Tecnológica
Os resumos dos projetos de iniciação e tecnológica são publicações com o objetivo de divulgar
sinteticamente todos os projetos desenvolvidos por bolsistas do CNPq e pela comunidade
acadêmica do IFSC. Caso os resultados do projeto tenham sido publicados, o título e resumo do
mesmo devem ser alterados para se evitar plágio.
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2. Resumo do Trabalho (entre 200 e 400 palavras, apenas texto, sem imagens, quadros ou tabelas. O
resumo deve apresentar, necessariamente: objetivos, metodologia e resultados do projeto de pesquisa. O
texto deve ser escrito de forma corrida, fonte Arial, tamanho 10, alinhamento justificado.)
O Projeto de Extensão “Centenário Hans Broos (1921 - 2021): Uma Possibilidade de Valorização
Patrimonial” busca disseminar e conscientizar sobre a importância de preservar obras da Arquitetura
Moderna por toda extensão catarinense, uma vez que os avanços urbanísticos ameaçam essas
edificações, e por conseguinte, essas renovações urbanas colocam em risco os projetos do EngenheiroArquiteto Hans Broos. Além disso, o projeto visa incorporar a pesquisa e extensão à educação e para
isso, utiliza-se as obras do arquiteto Hans Broos em processo de tombamento constatadas no “Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN”. Para concretizar essa integração de ensino, contase com a colaboração do coordenador geral, coordenadora adjunta e bolsistas. Abre-se possibilidades
também para parceiros da comunidade externa, como colaboradores, parceiros voluntários e instituições
beneficiadas. Com relação às atividades desenvolvidas, utiliza-se de uma base bibliográfica existente,
presentes em teses, dissertações e publicações para realização da sistematização de dados. Em
paralelo, estamos realizando releitura e recriação de alguns projetos, usando como ferramenta software
BIM (Revit), com a possibilidade de uso da impressora 3D posteriormente para materializar as maquetes
eletrônicas produzidas. No decorrer do projeto estão sendo elaborados, através do programa “Canva” e
das plataformas “Instagram” e “Google Sites”, a rede social e o site, baseados nos conteúdos educativos
produzidos durante o projeto, em prol de eternizar a valorização patrimonial de forma significativa nas
mídias sociais. Além disso, estão sendo redigidos artigos não somente para eventos científicos externos
(regionais, nacionais ou internacionais), mas também para elaboração de eventos de autoria própria,
como o “II Seminário Hans Broos - IFSC”. Ao concluir essas etapas, passaremos todo o material
confeccionado de forma organizada, desde as fichas de inventário até as plantas originais e
redesenhadas, para que se torne um produto de extensão e que seja possível a manutenção destas pelos
seus proprietários.
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