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O projeto de extensão ‘Sou Campus Viamão!’ do Instituto Federal do Rio Grande do Sul
promove e divulga o campus junto à comunidade externa, com foco especial nos estudantes
de nono ano das escolas do município, tendo em vista que no ano de 2018 a instituição
oferecerá a modalidade de cursos técnicos integrados ao ensino médio na área do meio
ambiente e administração. O maior desafio é a divulgação do espaço entre as comunidades
que compõem o vasto território viamonense que tem por características contingentes urbanos
e rurais espalhados por distâncias que acabam propiciando aos moradores a cultura do
bairrismo e da acomodação e ainda perpetuam o senso comum de procurar oportunidades na
capital Porto Alegre. Neste panorama, a equipe do projeto propõe ações para efetivar a
divulgação dos eventos realizados pelo campus e aumentar a visibilidade do mesmo.
Primeiramente realizou-se um mapeamento das escolas públicas municipais e estaduais que
ofertam o nono ano do ensino fundamental, logo após elaborou-se um calendário e o roteiro
das visitas com prévio contato telefônico aos gestores dos núcleos educacionais. Como
material de apoio, foram feitas a impressão de panfletos explicativos para distribuição durante
as visitas feitas às escolas. Nessas visitas, além de convidar os alunos a fazerem parte do
processo seletivo para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, também é feito o
convite para a comunidade local com intenção de fazerem visitas agendadas para conhecer
o campus e para os eventos executados pelo mesmo, como a 3ª semana do meio ambiente
e 1ª semana da alimentação orgânica, e a Mostra de Pesquisa, Ensino e Extensão, entre
outros. A equipe do projeto também tem marcado presença nos eventos municipais, como o
‘Seminário da juventude e Feira das profissões’ e outros da agenda municipal para aprofundar
à proposta de divulgação da instituição como opção dos jovens viamonenses de continuidade
de seus estudos sem precisar ir para outros municípios no entorno de Viamão.
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