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Resumo: 
O IFRS – Campus Osório oferece cursos técnicos integrados ao Ensino Médio desde 2011 e a
forma de ingresso é a partir dos processos seletivos, nos quais é cobrado o conteúdo ensinado
nas escolas de ensino fundamental. Após pesquisas e demandas, um grupo de alunos chegou
à conclusão de que essa disputa não exige apenas conhecimento, mas também habilidades
específicas para responder a questões objetivas, e assim, sugeriram a organização de um curso
preparatório. Já na quarta edição, o Pré-Vestibulinho Social: Vem pro IF, após modificações
tornou-se uma “ação afirmativa” para preparar estudantes de escolas públicas de periferia para
o processo seletivo. É um curso presencial, de 40h/a, que ocorre nas semanas que antecedem
o exame classificatório, no qual estudantes do IF (extensionistas voluntários) retomam
conteúdos de ensino fundamental com os cursistas. A cada ano são ofertadas 40 vagas. Tendo
como princípio o ensino colaborativo, o projeto também retroalimenta a formação acadêmica
dos extensionistas que ensinando desenvolvem habilidades importantes para a vida em
ambientes corporativos, em sociedade. Atualmente, há dois projetos que acontecem
paralelamente ao Vem pro IF, enquanto esse tem como objetivo auxiliar aqueles que não
obtiveram uma educação de qualidade a ingressarem no Instituto, o projeto de pesquisa visa
observar a permanência desses e o desenvolvimento dos extensionistas no contexto escolar, e
o de ensino, intitulado Fica no IF, pretende garantir o bom resultado dos ingressos na escola,
diminuindo a evasão.
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