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O projeto de Extensão Teciteca: Espaço de Socialização de Saberes da Área Têxtil tem como
objetivo a construção e organização de um acervo de materiais têxteis, considerando que a
pesquisa de materiais têxteis é de fundamental importância no âmbito dos cursos das áreas de
moda e vestuário do IFRS – Campus Erechim. Desta forma, a disponibilização dos materiais
têxteis de modo acessível para os docentes, discentes e comunidade externa que tenha
interesse em conhecer a área têxtil é possibilitado por meio da Teciteca, uma vez que esta é um
ambiente de socialização de saberes. Visto que futuros profissionais necessitam de
conhecimento a respeito da matéria prima para o processo de desenvolvimento de produtos e
que o interesse pela área da moda está em ascensão, a Teciteca surge como alternativa para
pesquisa destes materiais. Neste sentido, fazem parte de seu acervo materiais têxteis como
fibras, fios, tecidos, aviamentos, catálogos, peças produzidas por acadêmicos do curso, dentre
outros. Um requisito de fundamental importância para a pesquisa destes materiais, consiste na
catalogação dos mesmos que permite a facilidade de manuseio e acesso à informações técnicas
por parte dos discentes e comunidade externa. Além de todo o processo de catalogação têxtil
realizado pelo projeto Teciteca, também está disponível um cadastro permanente de empresas
têxteis localizadas no Brasil. Este cadastro tem como objetivo a solicitação de doações de
materiais para atualização do acervo. Outro fator preponderante no âmbito do projeto Teciteca
constitui-se na socialização de saberes promovida por meio de oficinas direcionadas à área
têxtil. Estas objetivam o aprimoramento dos conhecimentos necessários à correta adequação
dos materiais têxteis ao processo de desenvolvimento de produtos de moda, sendo de relevante
importância para a formação dos discentes e profissionais da área.
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