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A expansão dos Institutos Federais tem o objetivo de alavancar e otimizar os arranjos
produtivos locais. Neste contexto, se insere o campus Alvorada do Instituto Federal do Rio
Grande do Sul (IFRS), tendo um importante papel de inserção da população historicamente
excluída, também, o coloca como importante ator político de transformação do espaço local.
Com foco nesta problemática criou-se o programa PESET - Programa de Estudo em Saúde,
Educação e Território, um programa que busca integrar ações e projetos de extensão,
ensino e pesquisa. O PESET é como se fosse um andarilho, que percorre diversos projetos.
Caminha com o Periferrua que utiliza da cinematografia para abordar assuntos na
comunidade escolar e debater como é possível trabalhar em conjunto ao poder público com
ações que tragam alguma resolutividade para a problemática levantada. Andamos no mundo
das letras através do Ciranda da Letras que incentiva a leitura e a troca de livros entre as
pessoas, neste momento em que vivemos em um mundo virtual resgatamos a leitura, o
toque do livro e a importância que a leitura faz em nosso cotidiano. Percorremos as estradas
da pesquisa com análise da formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde, e
também o Escuta Alvorada, onde investigamos os dados socioeconômicos, culturais e
ambientais para um desenvolvimento sustentável. O PESET torna-se relevante, pois oferece
ações concretas de cidadania, e o Instituto Federal está próximo e parceiro da população e
dos serviços públicos através dos projetos e ações de extensão, pesquisa e ensino já
mencionados. Nosso Programa quer proporcionar e ser parte de ações na cidade de
Alvorada que inclua cada vez mais a população. Uma outra ação foi a participação da
elaboração do Plano Municipal de Saúde Mental de Alvorada é na ação da luta
antimanicomial, sendo que foi a primeira vez que a comunidade de Alvorada participou da
mesma. Caminhando novamente, nos passos de outro projeto, Extramuros@IFRS Alvorada,
que possibilita o aprendizado não somente em sala de aula, mas em atividades externas
como teatros, congressos e conhecer lugares importantes para nossa história. Além disso,
produzimos material educativo para disponibilizar através do site institucional. Portanto o
nosso foco é fazer a população alvoradense entender que a sociedade precisa ocupar seu
devido espaço nas políticas públicas da cidade e mostrar que é possível fazer uma
educação cidadã.
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