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Resumo: 
Em um país onde exporta-se matéria-prima e importa-se novas tecnologias, manter o interesse
dos estudantes por pesquisa científica se torna uma tarefa complicada. Como viabilidade de
diminuição desse problema, o IFRS - Campus Caxias do Sul exerce uma série de projetos de
extensão voltados à disseminação do conhecimento científico e a integração entre instituição e
comunidade externa. O programa “Vem Viver o Campus Caxias do IFRS!” contempla eventos
como: a Mostra IFTec; a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão; a Mostra de Desenho e
Fotografia; o Concurso Literário; entre outros. As cerimônias supracitadas foram pensadas de
maneira a englobar todas as áreas do conhecimento, permitindo que uma grande gama de
alunos pudesse participar. Dentre as estratégias traçadas para alcançar com excelência a
difusão desses eventos e a diversidade de participantes, destaca-se a divulgação em escolas
de Caxias do Sul e região. Além disso, a utilização de meios comunicativos online foi essencial
para a maior propagação dessas informações, principalmente através da página nas
plataformas Facebook e Instagram e do site do evento. Este último possui materiais de apoio
ensinando o passo a passo para a montagem dos itens de uma pesquisa científica, como as
partes do desenvolvimento do projeto e a criação do resumo, que é a principal forma de
submissão em eventos científicos na região. Os resultados já obtidos através dessas ações
foram a inscrição de 225 trabalhos na VIII Mostra IFTec e um engajamento de 15.192 visitas no
site desde maio de 2019. Em relação aos demais eventos, as inscrições ainda não foram
encerradas porém estima-se um aumento de 25% nas da IV Jornada de Ensino, Pesquisa e
Extensão, em relação ao ano anterior, e para os outros dois ainda não há uma previsão. Dos
225 trabalhos inscritos para a VIII Mostra IFTec, 200 serão apresentados em dois dias de
evento (04 e 05 de outubro de 2019) e estima-se que aproximadamente 1.000 pessoas
circularão pelo campus, considerando palestrantes, expositores, orientadores e coorientadores,
avaliadores e comunidade interna e externa. Estima-se também a participação de 20
escolas/instituições de ensino.
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