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Resumo: 
Núcleo de Estudo em Agroecologia, Segurança Alimentar e Nutricional e Estudos Ambientais -
NEA do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS,
Campus Osório surgiu em agosto de 2021 a partir de uma ação de arborização, tendo sua
consolidação em dezembro do mesmo ano. O NEA Osório se propõe a criar e desenvolver
iniciativas que visam a preservação da biodiversidade regional, a promoção de uma
alimentação segura e acessível a todas as pessoas e incentivo à agricultura familiar sustentável
e agroecológica através das plantas alimentícias não convencionais (PANCS) e alimentos
orgânicos, além do embelezamento do campus a partir do plantio de mudas de árvores e flores
pelos projetos de Arborização e Paisagismo Ecológico, e Ajardinamento e Paisagismo no IFRS
campus Osório. No ano de 2022, o programa realiza a ação de identificação das lixeiras
presentes nos espaços internos e externos ao campus, separando-as em: materiais recicláveis,
resíduo orgânico e rejeitos, a partir do projeto indissociável IFRS Campus Osório mais
Sustentável. Após a identificação de todas as lixeiras, será aplicado um questionário para
coletar dados sobre o conhecimento das comunidades interna e externa acerca de reciclagem e
separação de resíduos sólidos urbanos, sustentabilidade e educação ambiental. Os resultados
obtidos serão utilizados para planejar os próximos passos nas ações de conscientização e
separação correta de resíduos sólidos. Além dessas ações, já ofertamos oficinas de
compostagem, ação de plantio e manutenção de mudas de árvores com crianças de um bairro
de Osório, brechó solidário com trocas e doações de itens, e plantio simbólico de duas mudas
de araucária em alusão à semana de meio ambiente e à resistência da educação pública,
gratuita e de qualidade aos diversos cortes orçamentários. Nossas próximas ações incluem a
realização de uma oficina com crianças e adolescentes do município de Maquiné sobre
consumo, produção de resíduos, separação, destinação e reciclagem de materiais, e oficina de
compostagem. Destacamos a relevância das ações realizadas e em desenvolvimento pelo NEA
a partir do seu programa e projetos vinculados para a conscientização ambiental da população
da região do Litoral Norte gaúcho.
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