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Resumo: 
As exigências do dia-a-dia nos impõem uma rotina intensa, onde raramente reservamos
momentos para refletirmos sobre valores humanos ou de termos um olhar para o próximo.
Dessa forma, aos poucos, vamos perdendo contato com as coisas mais simples da vida, nos
tornando seres um tanto individualistas. Ao pensar nisso, surgiu em 2016 o “Projeto Compaixão:
ética e solidariedade em ação”, desenvolvido pelo IFRS - Campus Bento Gonçalves. Este tem
como objetivo envolver estudantes e servidores em ações voluntárias, realizadas em entidades
da comunidade. Também pretende vincular o campus à comunidade externa, fortalecendo
vínculos e práticas sociais. O mesmo ainda almeja contribuir para o ensino e aprendizado da
ética, da compaixão e solidariedade, estimulando o voluntariado e o resgate dos valores
humanos. O projeto conta com três bolsistas, uma coordenadora e voluntários, que buscam
acolher as demandas que surgem nas entidades conveniadas à ONG Parceiros Voluntários. Há
planejamento, organização e agendamento das ações realizadas. A divulgação do projeto e
atividades propostas são exercidas via e-mail, redes sociais, whatsapp, cartazes e salas de
aula. Após as ações, o grupo se reúne para avaliar as mesmas e verificar a possibilidade de
novas atividades a serem desenvolvidas. Houve várias ações desde 2016, atendendo a um
público diverso: Lar dos Idosos; Associação dos Deficientes Visuais; Ações para o Bem,
Associação dos Downs, Escola Félix Faccenda; Hospital Tacchini. Este ano também iniciou-se a
ação “Horta do Bem”, engajando estudantes do Curso de Agronomia a manterem hortas
comunitárias, com o objetivo de cuidar do outro através da produção e consumo de alimentos
saudáveis. Além disso, destacam-se as ações de humanização no Hospital Tacchini, doação de
sangue no campus, arrecadação e separação de tampinhas plásticas, doações de produtos de
higiene e limpeza para Lar dos Idosos; alimentos e roupas para aldeia indígena. É muito
significativo o envolvimento de todos, principalmente dos estudantes, nessas ações propostas
pelo Projeto COMpaixão, uma vez que o propósito dessa instituição de ensino não está apenas
na formação técnica, mas também na formação humana, no preparo para o exercício da
cidadania, que pode ser vivenciada através do trabalho voluntário.
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