DIRETRIZES DO ALUMNI FARROUPILHA
1. SOBRE O ALUMNI FARROUPILHA
1.1 Significado do termo alumni
Alumni é um termo em latim e significa “ex-alunos”, é a forma pluralizada de alumnus
("ex-aluno" ou "antigo aluno").
1.2 Objetivo do Alumni Farroupilha
A história do Colégio Farroupilha é construída, principalmente, a partir das vivências
dos estudantes que passam pela instituição. A cada ano, diferentes estudantes
terceiranistas encerram sua trajetória na Educação Básica, iniciando outro ciclo e
dando segmento em seus projetos de vida.
O Alumni Farroupilha é um Programa de Relacionamento que tem como objetivo
principal manter próximos os estudantes que passaram pela instituição. A partir dele,
são normatizadas as ações, as atividades e os eventos que buscam atingir esse público.
2. PÚBLICO-ALVO
2.1 Quem pode fazer parte do Programa
Podem fazer parte do Alumni Farroupilha todos os ex-alunos que passaram pela
instituição.
2.2 Como participar
Para participar, o ex-aluno deve preencher um cadastro a partir do site institucional, em
uma página específica do Alumni. As informações inseridas no formulário farão parte de
um banco de dados, contendo mailing para contato estratégico de comunicação, de

acordo com as necessidades e interesses da instituição.
2.3 Terceiranistas
Os terceiranistas vivenciam seu último ano como estudantes do Colégio Farroupilha e,
após o fim do período letivo, serão considerados ex-alunos da instituição. Tendo isso em
vista, recebem, na formatura, o Cartão Alumni, passando a fazer parte do Programa.

3. BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUMNI
Para garantir proximidade e tratamento diferenciado aos ex-alunos que passaram pela
instituição, o Programa Alumni possibilitará uma série de benefícios a esse público.
3.1 Cartão Alumni
O acesso aos benefícios será efetivado a partir de apresentação do Cartão Alumni, uma
carteirinha de identificação com nome e número de cadastro, enviada a todos os
participantes do programa de relacionamento.

3.1.1 Envio do Cartão Alumni
O envio do Cartão Alumni e do material explicativo sobre a proposta do programa de
relacionamento e os seus benefícios será feita via correio até 30 dias após a inscrição do
ex-aluno no portal institucional.
Já os terceiranistas, receberão esses materiais na formatura do Ensino Médio, conforme
descrito no item 2.3.
3.2 Visita aos espaços
Os ex-alunos que quiserem visitar o Colégio Farroupilha serão recepcionados pela
equipe da Central de Relacionamento, que fará um tour guiado aos ambientes do
colégio, incluindo o espaço do Memorial, que ficará responsável por auxiliar na busca
por registros e lembranças.
3.2.1 Agendamento de visita
As visitas deverão ser agendadas com a Central de Relacionamento, pelo e-mail
alumni@colegiofarroupilha.com.br.
3.3 Utilização dos espaços do Colégio
Alguns espaços da instituição poderão ser utilizados de forma gratuita (sendo cobrada
apenas taxa de limpeza) e outros poderão ser locados, conforme descrição abaixo.
Os ambientes cedidos de forma gratuita só poderão ser usados para fins culturais ou
para confraternização de grupos de ex-alunos. A atividade pretendida será validada pela
Direção e Presidência antes de a cedência do espaço ser confirmada.

Em nenhum dos locais mencionados nesta diretriz está permitido o consumo de bebidas
alcoólicas.
3.3.1 Espaços cedidos
Os ex-alunos integrantes do Programa Alumni que portarem carteirinha de identificação
poderão utilizar alguns dos espaços da escola, arcando apenas com a taxa de limpeza:
a)
b)
c)
d)

Galpão Cultural
Sede Campestre
Auditórios
Sala dos Professores Inquietos

3.3.2 Locação de espaços
Os ambientes do Colégio Farroupilha descritos abaixo poderão ser locados por
membros do Alumni para práticas esportivas:
a) Campo de futebol
b) Centro Cultural e Esportivo
c) Quadras cobertas
3.3.1 Reservas dos espaços

As reservas deverão ser feitas com 40 dias de antecedência, pelo e-mail
alumni@colegiofarroupilha.com.br. Em até 10 dias úteis, o alumni receberá um
comunicado enviado pela área de Eventos, informando sobre a validação da atividade
pela Equipe Diretiva da escola.
3.3.2 Pagamento de taxa de limpeza e aluguel
Os espaços descritos no item 3.3.1 serão cedidos de forma gratuita, sendo apenas
cobrada uma taxa de limpeza do ambiente no valor de R$ 200. Para os ambientes
esportivos, conforme item 3.3.2, será cobrado o aluguel conforme tabela abaixo:

ESPAÇO
Centro Cultural e Esportivo (Ginásio)

VALOR/HORA
R$ 200,00

Quadra externa

R$ 150,00

Quadra coberta

R$ 150,00

Campo de futebol

R$ 400,00

*somente aos sábados até as 16h

Em ambas as situações, o valor deve ser pago com 48h de antecedência, diretamente
no Setor Financeiro da ABE – Associação Beneficente e Educacional de 1858 (Rua

Balduíno Roehrig, 200).
3.4 Participação em atividades institucionais
Os ex-alunos integrantes do Alumni poderão participar de algumas atividades do
colégio de forma gratuita, conforme descrição abaixo.
a)
b)
c)
d)
e)

Palestras do Cuidar é Básico
Inteligência Coletiva
Cursos da Escola de Professores Inquietos
Desfile de abertura dos Jogos Farroupilha
Festa Junina

3.5 Reencontros de turmas
O Colégio Farroupilha patrocinará, anualmente, reencontros de turmas que estiverem
completando, no corrente ano, 01, 10, 30, 50 e 60 anos de formados. Esses eventos
serão organizados no Galpão Cultural, de acordo com o calendário abaixo:
TURMA
01 ANO DE FORMATURA
10 ANOS DE FORMATURA
30 ANOS DE FORMATURA
50 ANOS DE FORMATURA
60 ANOS DE FORMATURA

MÊS
MARÇO/ABRIL
JULHO
AGOSTO
NOVEMBRO
NOVEMBRO

É importante ressaltar que os demais grupos que estiverem comemorando outros
períodos de aniversário de formatura também poderão fazer sua confraternização no

Galpão Cultural. Contudo, para esses casos, o evento não será custeado pelo Farroupilha
e os interessados deverão proceder de acordo com o item 3.3 desta normativa.
3.6 Preferência em lista de espera
Os ex-alunos cadastrados no Programa Alumni terão preferência na lista de espera por
matrículas nas turmas do Colégio Farroupilha. Em caso de disputa por vaga, obedece-se
à seguinte ordem de preferência: 1) famílias que já têm estudantes matriculados; 2)
associados da Associação Beneficente e Educacional de 1858 – ABE 1858; 3) Dependente
direto de Alumni Farroupilha.
A preferência em lista de espera terá validade para ex-alunos que fizerem parte do
Programa Alumni há 12 meses ou mais.

