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Resumo
O projeto IF mostra IF tem o objetivo de receber no Instituto Federal da Paraíba
Campus Campina Grande (IFPB – CG), alunos do fundamental II, nonos anos, de
escolas públicas (municipal ou estadual) e privadas, que irão fazer inscrição para
concorrerem, no Processo Seletivo de Cursos Técnicos (PSCT), a uma vaga nos
cursos técnicos integrados oferecidos pelo campus. O desenvolvimento do projeto
procura apresentar para as turmas convidadas a estrutura que é oferecida aos
nossos alunos. Para facilitar o deslocamento dos alunos, fazemos uso dos
veículos do campus (ônibus ou vans) para buscar os alunos em suas escolas
garantindo a presença de uma turma por turno no projeto. Os alunos visitantes
têm a oportunidade de conhecer os espaços do campus (auditório, central de
aulas, ginásio, gabinete médico, área de vivência e laboratórios). Recepcionados
pelos coordenadores de cursos (Química, Mineração, Petróleo e Gás, Edificações
e Informática) no auditório, é realizada uma explanação geral sobre as áreas de
trabalho e os próprios cursos. Os alunos recebem ainda uma demonstração de
como realizar a sua inscrição no PSCT através do site do IFPB. Em seguida, os
alunos visitam um laboratório por curso, onde são recebidos por professores e os
monitores, tendo a oportunidade de assistirem a demonstrações de experimentos
nas diversas áreas dos cursos ofertados. Esse é um momento importante, onde os
alunos das escolas convidadas podem fazer perguntas aos monitores e
professores e em alguns momentos participam das demonstrações. Após as
visitas aos laboratórios eles conhecem o ginásio, espaço de desenvolvimento da
educação física, e a central de aulas, onde os alunos aprovados no PSCT
receberão as aulas teóricas. O projeto tem apresentado resultados positivos, pois
alguns alunos que conseguiram a vaga em um dos cursos ofertados pelo campus,
foram participantes desse projeto, assim tanto a comunidade escolar como o
próprio IFPB está sendo beneficiado.
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IF SHOWS IF

Abstract
The IF shows IF project has the objective of receiving, at the Federal Institute of
Paraíba Campina Grande Campus (IFPB - CG), middle school students, last year
studentes of public (municipal or state) and private schools, who will register to
compete, in the PSCT, to a place in the integrated technical courses offered on
campus. The development of the project seeks to introduce the structure offered to
our students to the invited groups. To make it easier for students to travel, we use
campus vehicles (buses or vans) to take the students in their schools, ensuring the
presence of one class per shift in the project. Visiting students have the opportunity
to get to know the campus spaces (auditorium, class center, gymnasium, medical
office, living area and laboratories). Received by the course coordinators
(Chemistry, Mining, Oil and Gas, Buildings and Informatics) in the auditorium, a
general explanation is given about the the fields of study and the courses. Students
also receive a demonstration of how to register for the PSCT through the IFPB
website. Students then visit one laboratory per course, where they are received by
teachers and teaching assistants, and have the opportunity to attend
demonstrations of experiments in the various areas of the courses offered. This is
an important time, where invited school students can ask questions to the teachers
and assistants and sometimes take part in the demonstrations. After visiting the
laboratories, they are introduced to the gymnasium, a space of physical education
development, and the class center, where the students approved in the PSCT will
receive theoretical classes. The project has shown positive results, as some
students who were able to take part in one of the courses offered by the campus
were participants of this project, so both the school community and IFPB itself is
benefiting.
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