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Resumo: 
O programa Campus da Gente foi criado para aproximar a comunidade interna do campus com
a comunidade externa, e possíveis futuros alunos do IFRS Campus Farroupilha, criando
projetos que auxiliem essa aproximação, o que gera visibilidade para a instituição. É perceptível
a necessidade do enraizamento do nome do Campus Farroupilha em nossa comunidade, assim
como o esclarecimento sobre quem somos nós como instituição assim como o nosso
funcionamento. A criação de ações que envolvam a comunidade escolar e externa de forma
ativa é necessária para a criação de vínculos de pertencimento, o que facilita o conhecimento
em relação à instituição. O programa também visa estimular o processo criativo em diferentes
áreas, oferecendo oficinas e projetos cujo objetivo é enriquecer a visão de mundo do
participante e oportunizar aos estudantes “a obtenção de competências e conhecimentos
necessários à sua atuação no mundo do trabalho e à sua formação cidadã, permitindo
reconhecer-se como agente de transformação social.” (IFRS, 2017). Como objetivos específicos
o programa procura desenvolver e gerenciar projetos como o Núcleo de Comunicação, oficinas
de artes, visitações de escolas no campus gerando divulgação institucional e vice-versa,
participar em eventos locais e regionais, oferecer oficinas nas escolas do município assim como
criar um intercâmbio cultural entre o IFRS e às diferentes escolas públicas da região. A
metodologia é baseada na criação e execução dos projetos e eventos citados anteriormente,
coordenados por servidores com afinidade nos setores de comunicação e cultura, promovendo
a troca de conhecimento entre os alunos, servidores e a comunidade externa, que participa de
forma atuante não apenas como receptores da divulgação da instituição mas como parte do
processo de desenvolvimento das ações do programa. Até o momento o projeto desenvolveu
ações com participação da comunidade interna e externa, tais como a comemoração do Dia do
Orgulho Nerd e a Festa Junina do campus, que propiciaram a alunos, servidores, suas famílias
e demais membros da comunidade momentos de integração e aproximação com o campus.



Também estão previstas a segunda edição da Gincana do Campus Farroupilha e a realização
da Oficina de Fotografia junto às escolas do município de Farroupilha.
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