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Resumo: 
“Em Conexão” é uma das ações do “Despertar”, que é um Programa de Extensão realizado do
Campus Restinga do IFRS. A partir de 2016, o Programa foi assim cadastrado, mesmo já tendo
atividades desde 2012. O “Em Conexão” visa aproximar os estudantes do mundo do trabalho,
independente da atuação na esfera pública, privada, Ong's e outras possibilidades de
organizações, instituições e profissionais liberais. Cada aluno participante acompanha um
gestor, empreendedor ou profissional da área por um dia, objetivando proporcionar uma
experiência da realidade de sua prática profissional na qual elas irão futuramente atuar, e assim
podendo desmistificar algumas áreas de atuação desse profissional. O Campus oferta cursos na
área de administração, eletrônica, informática, turismo, agroecologia, lazer, comércio e letras.
Atualmente temos mais de 1.000 estudantes matriculados. O projeto abrange todas as áreas
dos cursos do campus Restinga do Instituto Federal, oportunizando uma experiência ampla para
os alunos, que se inscrevem através de um formulário online, onde depois passam por uma
seleção, isso é, caso determinada vaga exceda o número de participantes inscritos. Através de
uma reunião marcada com os participantes selecionados, são dadas as devidas orientações
sobre o dia “C” onde recebem informações sobre características do espaço a ser visitado e
depois compartilham e avaliam sua vivência. Um ponto super importante do projeto são as
conexões e parcerias que fazemos com as empresas e organizações durante o decorrer do
ano. O Em Conexão acontece normalmente nos meses de outubro e novembro, assim nossa
equipe conseguiu reunir o máximo de empresas parceiras. No final das atividades é feito um
seminário para que os participantes troquem experiência e deixem o seu feedback para que no
próximo ano possamos estar vindo a melhorar o projeto, assim trazendo mais empresas, ongs e
demais grupos empreendedores e instituições. Nos anos anteriores tivemos participação de
aproximadamente 65 estudantes dos mais diversos cursos do Campus. Em 2017 conseguimos
parceria com COMCET (Conselho Municipal Ciência e Tecnologia) que nos proporcionou
ampliar oportunidades. O Em Conexão proporciona uma experiência incrível de conhecimento
aprendizado e participação, além de fazer você conhecer mundos novos e pessoas incríveis



para inspiração.
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