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Resumo: 
O projeto indissociável de pesquisa, ensino e extensão ‘IFRS Osório mais sustentável’ é uma
ação intencionada às questões ambientais. Visamos a redução de impactos gerados pelos
resíduos sólidos urbanos e descarte irresponsável e inadequado, decorrente do consumo
desenfreado da sociedade atual. A proposta tem por objetivo investigar os conhecimentos sobre
resíduos sólidos urbanos e sustentabilidade, e realizar atividades visando a conscientização e
sensibilização da comunidade interna e externa do IFRS Campus Osório. Como aspectos
metodológicos, desenvolvemos uma pesquisa-ação a partir da aplicação de um questionário no
formato de formulário eletrônico para investigar os conhecimentos prévios dos participantes
sobre a temática. Concomitante, realizamos reuniões semanais, organizações internas,
elaboração e desenvolvimento de ações como palestras, oficinas e intervenções ministradas
tanto por integrantes da equipe, como por agentes externos, como membros da Secretaria do
Meio Ambiente, Emater e outras organizações parceiras. Nessa perspectiva, a equipe também
elabora materiais para a divulgação de conteúdos obtidos em pesquisas bibliográficas para as
comunidades interna e externa a partir de mídias sociais do projeto em parceria com o Núcleo
de Estudos em Agroecologia, Segurança Alimentar e Nutricional, e Educação Ambiental. Dessa
forma, contribuímos para que a sociedade obtenha informações importantes sobre os impactos
do homem no planeta e adquira uma postura consciente em relação ao destino e separação
correta dos resíduos sólidos urbanos, uma vez que é perceptível o crescente número de
problemas ambientais decorrentes do consumo desenfreado ao longo dos últimos anos.
Destacamos que, a partir das atividades realizadas pelo projeto, esperamos contribuir para que
a população desenvolva hábitos mais sustentáveis no seu dia-a-dia com atitudes simples, como
a separação correta de resíduos e um consumo mais consciente. Palavras-chaves: resíduos
sólidos urbanos, sustentabilidade, conscientização ambiental.
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