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RESUMOS

Agroecologia  no IFRS Campus Restinga:  melhorando a qualidade do solo para
produzir alimentos 

Hortas e pomares comunitários são espaços de produção coletiva da agricultura urbana,
onde  trabalham famílias  oriundas  do  meio  rural  e  outras  que  desejam participar  do
projeto de produção, educação ambiental, geração de renda, diminuição de desperdício
e  aproveitamento  integral  dos  alimentos.  Estes  espaços  são  alternativas  para  a
ocupação benéfica de terrenos em áreas urbanas e para a produção de alimentos, sendo
instrumento e forma de ação social voltada a enfrentar as situações emergenciais de
fome  que  afetam  os  chamados  grupos  vulneráveis.  Tais  iniciativas  são  criadas  e
desenvolvidas com o propósito de garantir a segurança alimentar para estas famílias,
atender a qualidade de vida das pessoas e gerar renda. Nestes locais, os alimentos são
cultivados de forma comunitária,  com uso de tecnologias de base agroecológica, em
espaços públicos urbanos e periurbanos. Neste contexto, propõe-se a organização de
uma horta  e pomar comunitários no IFRS, campus Restinga,  envolvendo servidores,
discentes  e  a  comunidade,  respeitando  a  tríade  ensino,  pesquisa  e  extensão  da
instituição.  Contudo,  antes  da  sua  implantação,  inicialmente  faz-se  necessário
desenvolver  práticas  de  manejo  do  solo  que  melhoram  suas  propriedades  físicas,
químicas  e  biológicas,  permitindo o  crescimento  e  desenvolvimento  das plantas  e  a
obtenção  de  produtividades  satisfatórias.  A  experiência  aqui  proposta  vem  sendo
desenvolvida desde o ano de 2018, com o intuito de fortalecer os laços comunitários
entre  os  participantes,  a  valorização  das redes de  economia  solidária  e  favorecer  a
segurança alimentar. Além disso, vai ao encontro das atividades realizadas no âmbito do
Proeja em Agroecologia, recentemente implementado no IFRS Restinga.

Observatório da Comunidade 

O Observatório da Comunidade é um instrumento do Instituto Federal do Rio Grande do
Sul  –  Campus Restinga para  o diálogo permanente  entre  a  escola e a comunidade
(interna e externa), de modo presencial e virtual, além de abarcar projetos e programas
acadêmicos que, na perspectiva da pesquisa-ação, envolvam a comunidade do bairro
Restinga, onde o campus se localiza. É um repositório de informações, dados, estudos,
metodologias sobre o bairro Restinga e sua comunidade. Além disso, propões ações de
capacitação  e  interlocução  permanente  entre  instituição  e  comunidade,  numa  retro-
transformação a partir da conjunção de diferentes tipos de saberes. É uma ação que vem
sendo implantada no Campus Restinga desde o ano de 2013, e utiliza metodologias
diversificadas  de  atuação,  tais  como  oficinas,  rodas  de  conversa,  site,  informativos,
exposições, entre outras. Este ano uma das metas é implementar o Arquivo de Memórias
e ser  um elemento difusor  da memória  do bairro,  material  e  imaterial,  com base na
metodologia da História Oral.

Feminismo na Restinga: a insurgência de mulheres na periferia 

Este programa de extensão intitulado Feminismo na Restinga: a insurgência de mulheres
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na periferia será um espaço de diálogo, aproximação e de trocas, entre mulheres que
criaram formas de resistir no passado e continuam resistindo através de espaços como a
liderança  comunitária  e  de  instituições  que  promovem a  igualdade  de  gênero  neste
bairro,  mediante  as  discussões  dos  feminismos  contemporâneos.  Para  esse  intento
embasamos nossas abordagens em estudos realizados dentro dos IF’s, em estatísticas
que envolvem as mulheres e em estudos teóricos dos feminismos. O objetivo geral do
programa é proporcionar ações educacionais que abordem, em uma perspectiva crítica,
a  temática  feminista  na  Restinga,  envolvendo  a  comunidade  acadêmica,  mulheres
líderes  comunitárias,  mulheres  terceirizadas  do  serviço  de  limpeza  do  Campus  e  a
comunidade  do  bairro  em  nossas  ações.  Para  alcançarmos  este  objetivo
desenvolveremos as seguintes ações coletivas de formação feministas:  I)  Projeto de
Extensão Nós podemos discutir corpo, gênero e sexualidade na Restinga; II) Grupo de
estudos  sobre  feminismos;  III)  Oficinas  feministas;  IV)  Cursos;  V)  Elaboração  de
materiais  didáticos/informativos;  VI)  Capacitação  de  educadores/educadoras;  VII)
Implantação de um Centro de Memória das Mulheres da Restinga e VIII) Evento sobre
feminismos e interseccionalidade.

Este Campus É Seu 

O projeto é uma parceria entre o setor de ensino, extensão e comunicação do campus
Restinga,  e  tem  como  objetivo  principal  integrar  a  comunidade  do  bairro  com  a
instituição,  fomentando o interesse pela continuidade nos estudos visando o campus
como uma oportunidade de ensino gratuito e de qualidade ofertada dentro do bairro. Nas
visitas guiadas, os participantes conhecem desde a estrutura e cursos ofertados até as
oportunidades existentes,  tais  como projetos  de ensino,  pesquisa  e  extensão.  Como
objetivos específicos o projeto pretende proporcionar espaços de integração entre escola
e comunidade; divulgar o campus Restinga; despertar nos estudantes do bairro e bairros
do  entorno  a  vontade  de  continuar  os  estudos;  promover  os  cursos  de  extensão,
pesquisa, ensino e atividades realizadas no campus; divulgar o processo de ingresso. O
agendamento das visitas ocorrerá por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
página do campus ou através do e-mail visitas@restinga.ifrs.edu.br A programação inclui
a  apresentação  da  instituição,  a  apresentação  dos  cursos  pelos  estudantes  e
coordenações  de  curso,  apresentação  das  oportunidades  ofertadas  no  campus  por
bolsistas de ensino, pesquisa e extensão (convidados). Após as apresentações, ocorre a
visita  aos  espaços  do  Campus,  tais  como  biblioteca,  salas  de  aula,  laboratórios  e
infraestrutura  como  um  todo.  Após  é  previsto  um  momento  de  lanche  coletivo,
apresentação cultural e/ou oficinas realizadas pelo grupo de teatro do Campus. Além das
visitas  guiadas,  ofertaremos palestras,  atividades culturais  e  oficinas nas escolas  do
bairro. Para avaliação das atividades, será entregue um formulário aos visitantes, além
de reuniões periódicas entre os integrantes do projeto.

Agricultura  Urbana  na  Restinga  -  Cultivando  Hortas  Orgânicas  na  Periferia  de
Porto Alegre 

O  projeto  visa  criar  hortas  em  Escolas  e  Centros  Assistenciais  no  bairro  Restinga,

mailto:visitas@restinga.ifrs.edu.br
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servindo de instrumento para a promoção de atividades de agricultura urbana, educação
ambiental e segurança alimentar. Fará parte do projeto a Escola Estadual Vicente de
Fontoura; Escola Municipal Dolores Alcaraz Caldas; Escola Municipal Nossa Senhora Do
Carmo; Posto de Saúde; Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); Centro de
Referência  Especializado  de  Assistência  Social  (CREAS)  e  o  Centro  de  Atenção
Psicossocial  de  Álcool  e  outras  Drogas  (CAPS  AD  III).  As  Escolas  participantes
pretendem envolver seus estudantes na construção de hortas para produção do alimento
que será utilizado nas refeições , tornando um espaço didático de ensino/aprendizagem.
Nos Centros serão construídas hortas para envolver os usuários que estão em situação
de vulnerabilidade social  e/ou  dependências  químicas e  precisam de um espaço de
cultivo para ajudá-los na reinserção social e familiar. Os estudantes bolsistas do curso
técnico de Agroecologia do Campus Restinga, com a colaboração de seus professores,
técnicos  da  Emater,  auxiliarão  na  execução  do  projeto.  Em  ambos  locais,  eles
contribuirão no planejamento e construção das hortas, no plantio, manejo e colheita das
hortaliças.  Entendemos  que  estas  são  oportunidades  dos  estudantes  colocarem em
prática seus saberes e conhecimentos, protagonizando, como moradores do Bairro e
estudantes, sua emancipação social ao produzir alimentos saudáveis de forma segura e
potencializando-se como multiplicadores desses saberes em comunidades vulneráveis.
O resultado desse projeto é o conhecimento técnico adquirido, a satisfação das pessoas
envolvidas  que  farão  parte  e  dos  beneficiados  que  estarão  consumindo  alimentos
saudáveis.

Despertar e ITS da restinga: ampliando para inovar 

O Despertar tem como objetivo principal estimular e fomentar o empreendedorismo no
IFRS  Campus  Restinga,  o  que  será  realizado  através  de  projetos  e  ações  que
contribuam  para  o  desenvolvimento  interpessoal,  reforçando  as  competências
empreendedoras, assim como aproximação com o mundo do trabalho. O projeto está
estruturado em quatro linhas principais de ação: (1) desenvolvimento de competências
empreendedoras, (2) experiências práticas (aprender fazendo), (3) aproximação com o
mundo  do  trabalho,  (4)  inovação  nos  processos  de  ensino-aprendizagem,  gerando
conhecimento sobre a abordagem da temática do empreendedorismo e sua integração
na formação dos alunos e relação com a comunidade. As ações vinculadas ao programa
tem caráter transversal e podem ter forma de projeto, evento, curso de capacitação ou
visita técnica e podem ser realizadas em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, SEBRAE, a incubadora Social e Tecnológica do Campus Restinga e voluntários
com atuação na gestão de instituições ou projetos,  que podem ser  empresariais  ou
socioambientais. O projeto de extensão está articulado com ações de ensino, ao dialogar
com  os  componentes  curriculares  e  possibilitar  a  participação  dos  docentes  na
proposição de iniciativas.  Também se articula com a pesquisa,  a partir  das reflexões
oriundas da análise das atividades, que deve embasar iniciativas de pesquisa ou em
sinergia com projetos como o Em(A)preendendo e a instalação do FabLab no Campus,
que chama-se InovaLab@Restinga. Para 2019, estão previstas parcerias mais afinadas
com Sebrae e o Escritório de Projetos do IFRS, visando atividades mais direcionadas

mailto:InovaLab@Restinga
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aos perfis empreendedores locais.

Contamores 

Grupo de Contadores de Histórias do Campus Restinga é um projeto que teve início em
2015, a partir de um curso de formação de contadores de histórias, do qual surgiu um
grupo  de  voluntários  que  promoveu  a  hora  do  conto  na  ala  pediátrica  do  Hospital
Restinga e Extremo Sul. De 2016 a 2018, o projeto ampliou, e o grupo passou a visitar
escolas da região para contar histórias e realizar oficinas com estudantes (de diferentes
idades).  Com  o  intuito  de  continuar  essa  trajetória,  em  2019,  este  projeto  visa  à
continuação  das  visitações  às  escolas  e  à  oferta  de  oficinas  de  curta  duração  a
interessados  em  atuarem  como  contadores  de  histórias.  Dessa  forma,  pretende-se
incentivar o gosto pela leitura, ampliar o conhecimento sobre diversos tipos de histórias,
como contos populares regionais, nacionais e estrangeiros, lendas e mitos indígenas e
africanos e contos de fadas (em suas diferentes versões).

A cosmologia das práticas curativas: um estudo sobre pessoa, cultura e natureza 

O projeto  procura  recuperar  saberes  tradicionais  e  populares  através  das  memórias
sobre os usos das plantas curativas na região de Porto Alegre,  RS. Visa reconstruir
memórias a partir das relações tecidas entre as pessoas, a cultura e a natureza, visando
à valorização de saberes que tem sido sobrecodificados pela autoridade da ciência e da
indústria médicas. Focaliza os pontos de vista populares e dos povos tradicionais no
agenciamento de ervas e chás e nos ritos que cercam seus usos.

Nós podemos discutir corpo, gênero e sexualidade na Restinga 

O presente projeto desenvolve ações de extensão integradas ao ensino da Educação
Física no nível de Ensino Médio Técnico/IFRS e a partir das pesquisas realizadas pelo
Grupo do IFRS nomeado “Educação Física e a Educação Profissional”. O projeto é um
espaço  onde  os(as)  estudantes,  professores  e  professoras,  técnico-administrativos  e
terceirizados(as) do Campus Restinga, além da comunidade externa podem usufruir das
discussões sobre gênero, sexualidade e sobre o corpo na atualidade. O objetivo principal
é  proporcionar  ações  educacionais  que  abordem,  em  uma  perspectiva  crítica,  as
temáticas corpo, gênero e sexualidade no IFRS Campus Restinga. O projeto é composto
por  um eixo que discute  sob uma perspectiva  feminista  os atravessamentos que as
mulheres  tem que enfrentar  historicamente  para  livrar-se  de formas de violência,  de
exclusão, de regras de condutas, de culturas. O outro eixo discute sob a perspectiva da
diversidade sexual, a relação da constituição do corpo na atualidade, tentando livrar-se
dos aspectos biológicos e dogmáticos em torno do que é certo/errado. Esse espaço da
temática LGBTTI pretende desconstruir  e problematizar a norma política e sexual  de
controle de corpos e suas sexualidades. Os dois eixos serão compostos por diferentes
ações no âmbito da extensão, contemplando ciclo de debates, seminários temáticos,
fórum  de  discussão,  palestras,  exposições  e  performances,  oficinas,  prestação  de
serviços à comunidade acadêmica e externa.

Interações educacionais para o lazer 
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Esse projeto de extensão oportunizará através de diferentes ações algumas práticas de
lazer para a comunidade da Restinga. Essas práticas de lazer encontram-se pautadas
para uma educação para o lazer, nesse caso, voltadas à comunidade interna e externa
do Campus Restinga. O objetivo principal desse projeto é oferecer atividades de lazer
para a comunidade interna e externa do Campus Restinga. E através disso incentivar
uma educação para o lazer  para a população dos arredores do Campus e propiciar
discussões  acadêmicas  para  os  cursos  que  possuem em sua  estrutura  curricular  a
temática lazer. Para realizar esse projeto buscamos novas parcerias institucionais que
possibilitem o cruzamento de discussões e proposições para os cursos de formação que
contemplam essa temática no Campus Restinga.

Luz do saber 

O  presente  projeto  de  extensão  visa  implantar  o  Projeto  Luz  do  Saber,  permitindo
simultaneamente um processo pedagógico de inclusão digital e alfabetização. O projeto
é desenvolvido através de um software onde o educando, jovens e adultos analfabetos,
gradativamente  estabelece  a  relação  entre  os  sons  da  fala  e  sua  representação,
consolidando  também  a  compreensão  das  palavras  e  as  informações  linguísticas
importantes para fase inicial do processo de alfabetização.


