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Resumo:  
Este projeto pretende criar um mecanismo de arquivamento digital de dados dos trabalhos 

de extensão e pesquisa do IFRS Campus Osório a fim de preservá-los e facilitar o acesso 

aos mesmos. O projeto é constituído por dois servidores da área da administração e dois 

discentes do ensino médio, na área da informática e da administração. Em plena era da 

informática, não podemos permitir que ações que envolvem muito trabalho e estudo como 

os projetos de extensão e pesquisa fiquem armazenados apenas de modo burocrático, em 

forma de papéis, o que dificulta muito o acesso. A iniciativa deste projeto surgiu da 

necessidade de registrar toda a trajetória dos setores de extensão e de pesquisa do IFRS 

Campus Osório. A ideia é catalogar os trabalhos a fim de permitir o acesso a toda a 

comunidade interna e externa do Campus com o objetivo não só de arquivar, mas de 

permitir a consulta, apreciação e a preservação dos mesmos. Vale ressaltar que pretende-

se registrar trabalhos do passado, do presente e dar continuidade no futuro. A relevância 

deste trabalho é não permitir que a construção de conhecimento de professores e alunos 

corra o risco de ficar num arquivo morto onde os dados provavelmente nunca mais serão 

consultados, bem como permitir que outras pessoas tenham a oportunidade de consultar a 

qualquer tempo e assim, as ideias e a identidade de seus autores não caiam no 

esquecimento. Essa preocupação surgiu porque no Campus Osório, como em qualquer 

instituição pública de ensino, há uma grande rotatividade tanto de coordenadores, 

servidores, professores e alunos; e ações de extensão e pesquisa envolvem todas essas 

camadas de pessoas, portanto, há que se propor uma maneira de padronizar a gravação 

desses dados em homenagem ao envolvimento e dedicação de todos. Este projeto pode 

servir de exemplo para outros setores do Campus Osório ou ainda de outras instituições que 

se preocupem com a história do seu trabalho ao longo do tempo. O projeto terá como 

concretização um site, cujo link estará vinculado na página/site oficial do IFRS Campus 

Osório. 

  


