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O Projeto Metamorfose visa desenvolver ações sociais, culturais e científicas que conduzam a comunidade 
interna e externa do IFRS campus Canoas ao desenvolvimento da consciência ambiental. Focado na educação 
ambiental, foi idealizado a partir da observação por parte dos servidores do IFRS campus Canoas, da carência de 
ações internas e externas relacionadas à questão ambiental. O projeto tem oportunizado à comunidade o acesso a 
saberes que instrumentalizem uma vivencia harmônica e sustentável, capaz de transformar positivamente o meio 
onde está inserida, buscando integrar docentes, técnico-administrativos, alunos e membros da comunidade externa 
de diversas áreas promovendo a interdisciplinaridade. Neste sentido, atua e promove espaços para a emergência de 
novas soluções que são exigidas para lidar com problemas socioambientais visando à promoção da sustentabilidade. 
O projeto contempla algumas diretrizes do IFRS, como a de integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da 
sociedade, seus interesses e necessidades, estabelecendo mecanismos que inter-relacionem o saber acadêmico e o 
saber popular de forma que a pratica acadêmica contribua para o desenvolvimento da consciência social, ambiental e 
politica, formando profissionais-cidadãos capazes de participar criticamente de projetos que objetivem o 
desenvolvimento regional sustentável. Acredita-se que o debate sobre questões ambientais poderá contribuir para o 
reconhecimento dos problemas a serem minimizados e/ou solucionados através de ações individuais e coletivas. 
Estas buscam, essencialmente, a manutenção da biodiversidade, o consumo consciente e o tratamento adequado de 
resíduos. Assim pretende-se alertar a sociedade e, em especial, a comunidade próxima ao campus sobre os riscos 
ocasionados pela destruição do ambiente e a responsabilidade do ser humano frente a isso. Dentre as principais 
estratégias metodológicas estão o diagnóstico para verificação de demandas e necessidades da comunidade interna e 
externa em relação aos objetivos do projeto, o trabalho em equipe entre estudantes e servidores na elaboração e 
desenvolvimento de ações e, ainda, a avaliação continuada das atividades realizadas e dos resultados conquistados. 
Neste ano, uma das primeiras atividades já realizadas pelo projeto foi a VI Semana do Meio Ambiente (SMA), que 
oportunizou a integração entre alunos do campus Canoas de diferentes níveis (ensino médio técnico e superior), 
servidores e público externo. As atividades promovidas durante a semana, que contaram com diversas pessoas 
convidadas para ministrá-las, desde alunos e professores, até funcionários da prefeitura e alunos da pós-graduação 
da UFRGS, foram todas abertas a comunidade. Alguns dos temas trabalhados foram: 3Rs – Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar, sustentabilidade, consumismo, tecnologia e alimentação. Também foi promovida uma oficina de horta 
caseira e o plantio de árvores no campus, em parceria com a Prefeitura de Canoas. As próximas ações a serem 
realizadas envolvem a replicação das atividades desenvolvidas durante a SMA em escolas municipais e estaduais da 
região, bem como, junto aos beneficiários de um empreendimento do “Minha Casa Minha Vida” situado no bairro 
vizinho ao campus. O projeto terá suas ações avaliadas, por meio de questionário, pelo público participante das 
atividades e pela equipe executora ao longo do ano, conforme estas forem acontecendo. 
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