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Resumo: 
O Este Campus é Seu! é um projeto de Extensão, que visa receber estudantes e professores de
outras escolas que queiram conhecer nossa instituição e obter informações sobre os cursos
ofertados, projetos de ensino, pesquisa e extensão e processo de ingresso, dentre outras
oportunidades ofertadas. Este trabalho é uma parceria entre o setor de ensino e o setor de
comunicação do campus Restinga, e tem como objetivo principal fomentar na comunidade do
bairro onde o campus está inserido o desejo de estudar na instituição, por meio de visitações
guiadas ao campus, nas quais os visitantes conhecem desde a estrutura e cursos ofertados até
as oportunidades existentes, tais como projetos de ensino, pesquisa e extensão. O projeto visa
promover a divulgação do campus junto aos estudantes e escolas do bairro Restinga e bairros
do entorno; proporcionar espaços de integração entre escola e comunidade; divulgar o campus
Restinga; despertar nos estudantes do bairro e bairros do entorno a vontade de continuar os
estudos e promover os cursos de extensão, pesquisa, ensino e atividades realizadas no
campus. A metodologia do projeto consiste em agendamento da visita pelas escolas através de
e-mail ou formulário online, e a visita conta com uma apresentação institucional pela equipe do
projeto, tour pela escola (biblioteca, laboratórios, espaços de convivência), lanche coletivo com
estudantes do campus e apresentação de atividades culturais. Visamos integrar os estudantes e
envolver as escolas com o campus, como realizar apresentações, programas para integração e
divulgação do campus, levar para as escolas apresentações culturais realizadas pelos
estudantes do campus, tais como grupo de teatro, apresentações musicais, entre outros.
Procuramos alcançar um resultado que foque na divulgação do campus e nas oportunidades
ofertadas. Percebemos que na maioria das vezes os estudantes que participaram das visitas à
instituição realizam o processo seletivo, e muitos acabam ingressando, de forma que as
visitações refletem nos futuros estudantes um sentimento de pertencimento em relação ao
campus.
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