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Resumo:

Os Projetos Pedagógicos (PPCs) dos cursos técnicos e superiores desenvolvidos no IFRS Campus Osório
preveem a formação de indivíduos com habilidades e competências que os tornem capazes de atuar em
condições de complexidade, competitividade e diversidade, promovendo o desenvolvimento através da sua
interferência positiva na sociedade. Sabe-se que o trabalho voluntário é amplamente reconhecido como
uma importante estratégia para o desenvolvimento de habilidades e competências e vem sendo cada vez
mais difundido durante a trajetória escolar. A ação voluntária é uma oportunidade de mudança de
conceitos e de percepções sobre o mundo. Diante deste contexto o projeto "Voluntariado como facilitador
do desenvolvimento de competências" objetiva fomentar a prática do voluntariado como ação curricular e
extracurricular, propondo atividades voluntárias que auxiliem no desenvolvimento de competências
fundamentais para a formação dos perfis de egressos propostos pelos PPCs dos cursos ofertados na
instituição. Para isso, foram analisados criteriosamente os perfis profissionais dos egressos propostos pelos
PPC’s e identificadas as competências citadas, utilizando-se a metodologia de análise de conteúdo. A
partir deste levantamento criou-se uma tabela para cada PPC contendo as competências, bem como as suas
definições baseadas em autores das áreas afins de cada curso. Também foram identificadas as
competências citadas com maior frequência e que são comuns entre os cursos. Das competências
levantadas, destaca-se como mais citadas a empatia, a criatividade, a comunicação, a compreensão e o
comprometimento. A partir deste levantamento estão sendo propostas atividades voluntárias que possam
auxiliar no desenvolvimento das competências elencadas. Os resultados deste trabalho subsidiam o projeto
de extensão “Voluntariado: Desenvolvimento de Competências e Formação de Vínculos”, promovendo a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Além disso, o levantamento realizado a partir da
análise dos PPCs pode orientar a equipe de docentes no desenvolvimento de outras práticas pedagógicas
curriculares e extracurriculares que promovam o desenvolvimento das habilidades e competências
correspondentes ao perfil profissional de cada curso.
Anais da 6ª Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório 27 e 28 de setembro de 2016.
https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais/2016

