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Segundo pesquisas realizadas no Instituto Federal do Rio Grande do Sul Campus Erechim
constatou-se um alto índice de evasão de alunos devido, principalmente, à falta de identificação
da proposta do curso com seu interesse vocacional. Em contrapartida muitos alunos do ensino
fundamental e médio da cidade de Erechim e região não tem conhecimento à cerca dos cursos
ofertados no Instituto. O projeto de extensão “Cursos e Profissões: conhecendo o IFRS – Campus
Erechim” visa oferecer aos alunos concluintes do ensino médio e fundamental das escolas da
cidade de Erechim e Região, informações sobre os cursos ofertados em nossa instituição, assim
como a infraestrutura e instalações que possibilitam seu funcionamento. A execução do projeto se
dá através da realização de visitas das escolas ao IFRS com o objetivo de apresentar aos alunos
os cursos ofertados, sua matriz curricular, a habilitação do profissional e sua atuação no mercado
de trabalho. A visita também tem por objetivo o conhecimento dos ambientes e instalações onde
são realizadas as atividades do campus, desde as atividades de cunho administrativo até as
atividades pertinentes ao processo ensino aprendizagem. As visitas realizadas são previamente
agendadas, obedecendo o seguinte método: Inicialmente é realizado o contato com as escolas via
e-mail e telefone, através do qual é apresentada a proposta do projeto e feito o convite para a
visitação, mediante ao interesse da escola é agendada uma data para realização da visita. Os
alunos são recebidos na instituição na data agendada, sendo inicialmente direcionados ao
auditório onde é realizada uma exposição da infraestrutura do campus e os cursos ofertados por
meio de uma apresentação multimídia. Após essa etapa os alunos são guiados tomando
conhecimento de toda a estrutura onde são realizadas as atividades, incluindo: laboratórios onde
são realizadas atividades didáticas e de pesquisa, biblioteca, setores administrativos, setores de
suporte e assistência ao estudante, setor de tecnologia da informação, auditórios, cantina, salas
de aula, assim como toda a extensão territorial onde se encontram as instalações. Até a data de
24 de setembro foram realizadas cinco visitas de três escolas diferentes, totalizando 134 alunos
atendidos pelo projeto, sendo 41 destes alunos concluintes do ensino médio e 93 concluintes do
ensino fundamental, todos estes da cidade de Erechim-RS. O projeto será desenvolvido até o mês
de novembro do presente ano, desta forma os dados apresentados são referentes aos resultados
parciais obtidos, ao qual apresentam índices positivos em relação ao planejamento inicialmente
realizado.
Palavras-chave: cursos, profissões, acessibilidade, ensino, extensão.
Modalidade: Extensão.
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