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Resumo
Além da formação tecnicista ofertada aos alunos, é dever não só dos Institutos Federais,
mas também de todas as escolas, principalmente as públicas, formar um cidadão
completo. E esta formação passa por certo pelos laboratórios, mas também pela visão
crítica, formação e expressão de opinião. Mais importante que o ambiente inanimado das
facilidades ofertadas pelo campus estão os alunos, que dão alma à instituição, e este
trabalho visiona apoiar e supervisionar as ações dos alunos em prol da confecção de uma
comunicação, tal qual existe em diversas realidades estudantis, na mesma linha dos
jornais de visão crítica durante a ditadura militar, como "O Pasquim", e "A Casseta
Popular". Em fim, o objetivo deste projeto é apoiar a iniciativa já existente do alunado na
confecção de uma comunicação mensária no âmbito do campus Bom Jesus, distribuindo
um mensário com tiragem de 500 exemplares para a comunidade interna, com assuntos
relevantes, como dicas para estudos; Resenhas de livros; Entrevistas com personalidades
do campus; Reportagens sobre projetos de extensão e pesquisa do campus, melhorando a
comunicação interna; Entre outros itens, a surgir nas reuniões de editoria. As ações já
realizadas compreendem a Ambientalização no software para diagramação; Uma edição
experimental lançada em Agosto com tiragem de 100 exemplares; uma edição plena
lançada em Setembro com tiragem de 200 exemplares; Formato e conteúdo das colunas
definido colaborativamente, entre os alunos; Matérias sendo sugeridas e preparadas pela
comunidade estudantil. Além dos resultados explicitados, aponta-se como impacto do
trabalho a formação de opinião crítica e o incentivo ao trabalho colaborativo, que irão
acompanhar a carreira do educando para além IFFluminense, e conclui-se que o projeto de
extensão é um sucesso, alcançando a tanto a comunidade interna do campus, bem como
a comunidade externa, quando o discente leva consigo a publicação para seu lar e
ambiente que frenquenta.
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