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Resumo: 

O Projeto de extensão intitulado “Qual o interesse da comunidade para novos 

cursos técnicos do IFRS - Câmpus Osório?” tem como objetivo traçar um perfil de 

quais são os setores da economia que mais atuam na região do Litoral Norte 

Gaúcho relacionando os mesmos à demanda destes em relação a profissionais 

técnicos e identificar os cursos que mais despertam o interesse dos estudantes e 

atendem à demanda dos arranjos produtivos da região. O trabalho é de grande 

relevância pois trata de temas como educação e economia. Nos seus primeiros 

cinco meses o projeto de extensão buscou conhecer qual a origem dos alunos que 

aqui estudam a partir de uma pesquisa descobriu-se que a grande maioria são 

oriundos dos seguintes municípios: Osório Capão da Canoa Tramandaí e Imbé. 

Assim a partir desta pesquisa foram observados dados secundários dos municípios. 

A análise destes dados foram de fundamental importância para perceber qual a 

característica da região economicamente. Como continuidade ao nosso projeto 

serão coletados dados primários na comunidade a qual o Câmpus Osório está 

inserido através de oficinas de esclarecimento sobre quais cursos o Câmpus 

oferece e a aplicação de questionários sobre quais cursos técnicos mais despertam 

o interesse da comunidade. Serão convidadas turmas de nono ano de escolas de 

ensino fundamental do litoral norte gaúcho focando principalmente nos 4 municípios 

anteriormente pesquisados para a realização destas atividades. O Câmpus Osório 

abriga cinco dos 17 eixos tecnológicos que são: Gestão e negócios (no qual há uma 

possibilidade de 17 cursos) Informação e comunicação (possibilidade de 9 cursos) 

Infraestrutura (possibilidade de 17 cursos) Produção alimentícia (possibilidade de 8 

cursos) Turismo hospitalidade e lazer (possibilidade de 7 cursos). Por meio da 

primeira etapa do nosso projeto de extensão podemos constatar que o setor de 

serviços é o que prevalece na região após a aplicação do questionário poderemos 

constatar dentre as opções disponíveis que se encaixam no arranjo produtivo local e 

no eixo tecnológico do Câmpus quais destas mais despertam o interesse dos 

futuros alunos evitando assim a evasão dos cursos por falta de identificação com o 

mesmo.  


