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Resumo: O Campus Amajari do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Roraima (IFRR) está instalado desde meados de julho de 2010, no município do
Amajari, Norte de Roraima.O Campus modificou a economia do município com a
chegada de servidores efetivos, alunos e contratação de mão de obra terceirizada,
que na sua maioria é da comunidade local. O Campus oferta os seguintes cursos:
Técnico em Agropecuária, Técnico em Aquicultura (ambos integrados ao ensino
médio), Técnico em Agropecuária (em regime de alternância) e Superior em
Tecnologia em Aquicultura. Além das atividades de ensino, são oferecidas à
comunidade muitos projetos de pesquisa e extensão, que vão desde técnicas
inovadoras para a agricultura familiar à aulas de Zumba e Karatê , no entanto e por
inúmeros motivos, tais como o pouco tempo de instalação e a falta de meios de
comunicação na cidade, essas atividades não são conhecidas por toda população.
Desta forma, este projeto surgiu da necessidade e com o objetivo de produzir e
difundir as informações acerca do Instituto Federal de Roraima – Campus Amajari,
apresentando seu papel, atividades desenvolvidas e sua importância para a
comunidade em geral. Com uma metodologia participativa, que promoveu integração
da equipe executora e autores de projetos, e através de pesquisa bibliográfica foi
possível produção de material informativo e através de publicação digital em redes
sociais (Boletim Informativo) apresentar os cursos técnicos e superiores, estrutura,
áreas de ensino e aprendizagem, áreas de produção, dentre outras
atividades.Espera-se que no final do projeto a comunidade possa acreditar no
compromisso que o IFRR/CAM tem com a qualidade de ensino e aprendizagem. A
partir dessa iniciativa busca-se desenvolver o potencial criativo dos participantes e
oportunizar a integração entre os mesmos. Espera-se ter fomentado disseminação
de maior informação sobre os cursos e atividades do IFRR – Campus Amajari.
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