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ANEXO IV

RESUMO DOS PROJETOS/PROGRAMAS DE EXTENSÃO

PROJETO/PROGRAMA RESUMO DA AÇÃO

IFRS Contribui – Viamão

A  proposta  visa  seguir  assessorando  a  gestão  de  organizações,
contribuindo para o aprimoramento dos arranjos produtivos locais.
Em  2020/2021  foram  recebidas  mais  de  60  demandas  de
empreendimentos de Viamão e de outros municípios onde o IFRS
está  presente.  Atualmente,  verifica-se  que  existem  organizações
oriundas  da  cidade  que  não  possuem  recursos  financeiros  para
buscar  auxílio  em  sua  gestão.  Portanto,  o  projeto  visa  alinhar  o
conhecimento  do  IF  com  essa  necessidade  local.  Dessa  forma,
buscaremos  contribuir  para  a  construção de  uma sociedade  mais
justa, ética e democrática. O presente projeto visa prestar assessoria
organizacional  a  partir  de  equipes  multidisciplinares  que
desenvolverão propostas  para a interação entre a  sociedade e os
campi do IFRS. O Campus Viamão, bem como outros campi do IFRS
que  atuam  em  conjunto,  possui  no  eixo  de  Gestão  e  Negócios
profissionais capacitados nas distintas áreas da Administração, tais
como:  Gestão  de  Pessoas,  Marketing,  Finanças,  Cooperativismo,
Operações  e  Serviços  que  podem atuar  em sinergia  para  prestar
assessoria  na  área  de  gestão  e  com  isso  colaborar  para  o
desenvolvimento socio econômico das comunidades.

Memorial da ASP

Este projeto tem como objetivo promover pesquisas sobre os clubes
sociais negros, tendo como objeto específico a Associação Satélite
Prontidão (ASP). Este clube centenário funciona desde 1902 e
promovem ações de cultura, lazer, assistência social, saúde e
educação  para  a  população  negra  de  Porto  Alegre  e  região
metropolitana (inclusive da cidade de Viamão, que não tem clube
social  negro).  O  projeto  tem  como  premissa  a pesquisa  para  o
resgate  historiográfico  tanto  da  trajetória  do  clube,  quanto  das
memórias de homens e mulheres negras que contribuíram para a
constituição de sua história. Por meio de coleta documental, revisão
bibliográfica, entrevistas, roda de memórias e outros, o projeto se
propõe  a  reconstituir,  dando  visibilidade  a  história  e
compartilhando-a por meio de um memorial de acesso público. O
memorial da Associação Satélite Prontidão será  o  meio  de
popularizar  informações  a  respeito  de  sua  importância  e
contribuição  para a  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  saúde,
escolarização, cidadania, elevação de autoestima e bem estar social
da população negra, além de promover a extensão acadêmica.

GeoViamão - Repositório 
de Dados Geoespaciais de 
Viamão

O  município  de  Viamão  desempenha  uma  função  estratégica  na
Região Metropolitana de Porto Alegre, deixando cada vez mais de
ser  apenas  uma  cidade  dormitório  e  se  transformando  em  um
hotspot para o desenvolvimento industrial, de produção agrícola e
de energia eólica, além de suas belezas naturais. A chegada dessas
novas possibilidades ao município de Viamão, enseja a necessidade
de conhecer seu próprio território, para melhor administra-lo. Esta é
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a peça fundamental para o desenvolvimento de ações de gestão e de
políticas  públicas para a  organização do espaço geográfico de um
município. Diante disso, o presente projeto de extensão propõe a
construção de um banco de dados geográficos para o município de
Viamão,  com  informações  geoespacializadas  que  permitirão
construir mapas temáticos para os meios físico, biótico e antrópico.
O banco de dados  será  construído a partir  de dados  secundários
produzidos por agências governamentais, projetos de organizações
governamentais,  assim  como  dados  primários  produzidos  pelos
pesquisadores no âmbito do projeto.  Espera-se que os  resultados
desse  projeto  possam  proporcionar   tanto  a  nível  local,  na
comunidade  escolar,  como a  nível  municipal,  uma nova  fonte  de
informações, verificada e atualizada, sobre o município de Viamão.

Formação em gestão
coletiva de horta

comunitária para geração
de renda, segurança

alimentar e emancipação
de mulheres em

territórios da periferia do
município de Viamão

A proposta visa promover a formação em gestão coletiva de horta
comunitária para geração de renda e segurança alimentar articulada
com  o  aumento  da  escolaridade  de  mulheres  em  situação  de
vulnerabilidade  social,  em  bairros  periféricos  dos  municípios  de
Viamão,  Alvorada  e  Porto  Alegre.  Visando  estimular  a  inclusão
educacional, produtiva e cidadã de mulheres, o projeto pretende. O
projeto propõe integrar a formação básica escolar com um itinerário
formativo promotor  de  geração  de  renda e  de  fortalecimento da
cidadania.  Para  a  elevação  da  escolaridade,  utilizaremos  as  redes
interinstitucionais que englobam os IFs e as secretarias de educação
estadual  e  municipal  para  a  inclusão  das  mulheres  aos  níveis  de
escolarização  adequados.  Nos  casos  do  ensino  fundamental,  as
estudantes são encaminhadas para os programas de EJA das redes
municipais e estaduais,  no caso do ensino médio as mulheres são
encaminhadas  para  os  programas  de  EJA  dos  próprios  Institutos
Federais (PROEJA), quando houver. Os cursos de capacitação serão
oferecidos e certificados pelo IFRS.

No trânsito entre mundos:
fomento às ações das

comunidades quilombolas
na cidade de Viamão

Este  projeto  visa  promover  diferentes  vias  de  ações  em
Comunidades  reconhecidas  e  certificadas  pela  Fundação  Cultural
Palmares como remanescentes de quilombo. Partindo de um olhar
sensível de modo a considerar as necessidades e as exigências destas
famílias que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade social,
intenciona-se promover atividades que permitam a troca de saberes
e  experiências  entre  o  Instituto  Federal  e  estas  Comunidades.
Planeja-se  a  realização  de oficinas  para  a  troca  de saberes  sobre
receituários caseiros para uso em plantas alimentícias e medicinais,
produção de mudas, manejo do solo e compostagem, agroecologia,
cinema e produção de cerveja artesanal. As oficinas serão realizadas
de  trocas  entre  conhecimentos  acadêmicos  e  saberes  locais  das
comunidades.  Deste  ponto  de  vista,  considera-se  a  cosmologia
quilombola  no  que  diz  respeito  as  suas  manifestações  culturais,
políticas, religiosas e sociais. Aproximar estes saberes, por meio de
diferentes  ações,  visa,  igualmente,  criar  dispositivos  para  que  os
jovens  que  integram  estas  comunidades  sejam  estimulados  a
participar dos sistemas de ingresso específicos disponíveis pelo IFRS
para as populações afrodescendentes.


