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O projeto de extensão “Conheça o IFRS Câmpus Sertão” é desenvolvido por meio de uma
abordagem coletiva da Coordenação em conjunto com o Departamento de Extensão, que busca
desenvolver ações e atividades articuladas na perspectiva da socialização da informação, do
conhecimento e do acesso aos direitos sociais da população regional. Parte-se da hipótese de
que há um conhecimento disponível a ser sistematizado e outros a serem produzidos em
comunhão com outros segmentos sociais – agricultores, gestores públicos, trabalhadores,
cidadãos e cidadãs, usuários dos serviços e programas institucionais, ou seja, um conhecimento
que se constrói a partir da articulação de diferentes saberes. Este projeto visa à ampliação e a
interação com as comunidades regionais, de forma a propiciar a observação e conhecimento do
funcionamento das atividades desenvolvidas por esta instituição. Esta interação se desenvolve
por meio de visita acompanhada nas dependências do Câmpus e troca de experiências com
visitantes. A ação é desenvolvida a partir de um agendamento de visitas, realizada por e-mail
através de formulário específico, por iniciativa da comunidade. Na sequência, a metodologia
adotada envolve o acolhimento e recepção dos visitantes no Auditório do Câmpus, onde a cada
visita é exibido o vídeo institucional e realizada a entrega de material de divulgação impresso dos
cursos ofertados pelo IFRS. Depois, realiza-se o roteiro de visitação aos principais laboratórios e
setores de produção do IFRS Câmpus Sertão, de acordo com o interesse e disponibilidade de
tempo do grupo visitante. Após a conclusão do roteiro é realizada a avaliação da visita e o
registro fotográfico do grupo visitante em frente ao prédio central. Sem dúvidas os resultados são
promissores, pois o projeto possibilita o conhecimento, a mais de duzentas pessoas que
participam das atividades propostas, isso envolveu no ano anterior, quinze instituições de ensino
da região, sendo de âmbito municipal e estadual, bem como agricultores, associações e
sindicatos rurais. Desta forma, criou-se um canal de comunicação que possibilita a difusão do
“que é e de quem é” o IFRS Câmpus Sertão. Considerando a importância, bem como os
resultados alcançados com este projeto, o mesmo foi reimplantado no corrente ano, com a
ampliação de atendimento abrangendo também os pais de futuros alunos do Curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio em regime de internato no Instituto.
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