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ANEXO IV
 

RESUMO DOS PROJETOS/PROGRAMAS DE EXTENSÃO 

 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.  

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
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. 


