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Resumo: 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) atua com
uma estrutura multicampi para promover a educação profissional e tecnológica de excelência
das regiões em que está presente. O IFRS - Campus Caxias do Sul conta com uma série de
eventos que promovem a divulgação da instituição e proximidade com a comunidade externa do
município e região. Com isso, foi institucionalizado o Programa Indissociável de Eventos do
IFRS – Campus Caxias do Sul, atuante no âmbito das coordenadorias de ensino, pesquisa e
extensão juntamente com o setor de comunicação do Campus. O programa tem como objetivo
planejar, organizar e executar os três principais eventos do campus: (i) Mostra IFTec, que
promove e divulga trabalhos científicos realizados por estudantes de Caxias do Sul e região; (ii)
Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão, socializadora de projetos de pesquisa, ensino e
extensão realizados no campus e (iii) Portas Abertas, que apresenta a instituição para a
comunidade, fomentando o interesse do público em ingressar no IFRS. Devido a pandemia do
covid 19, todos os eventos são realizados em formato virtual, mantendo o incentivo, promoção e
divulgação do ensino, pesquisa, extensão e instituição. Assim que planejados, organizados e
atendendo à acessibilidade de todos, iniciou-se a divulgação dos eventos por meio de materiais
publicitários informativos publicados no site dos eventos, canais de comunicação oficiais da
instituição e intensa presença nas redes sociais. Também foi realizado contato direto com
outras instituições de ensino de Caxias do Sul e região. Já, como perspectiva, o programa
possui a live de premiação dos projetos destaques da X Mostra IFTec (2021), em que será
comemorado 10 anos do evento em uma transmissão ao vivo para o youtube. A cerimônia
contará com apresentações artísticas, vídeos institucionais, vídeos comemorativos, etc. Bem
como, a realização de uma pesquisa para traçar o perfil dos participantes destaque da Mostra
IFTec. Todas essas ações pautadas e desenvolvidas no ensino, pesquisa e extensão,
aproximam a instituição da comunidade, fortalecendo o compromisso do IFRS - Campus Caxias
do Sul com a qualidade da educação e o incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico.
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