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DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Resumo
O projeto Portfólio de Oportunidades tem como objetivo descrever as situações-problema das comunidades onde os Campi do IFNMG estão inseridos e propor
soluções tecnológicas advindas das áreas de extensão, pesquisa e ensino por meio de programas, projetos ou atividades. Habitualmente, vivemos em uma
comunidade sempre “ouvindo falar” sobre as dificuldades existentes na região e por vezes até “achamos” poder solucionar algumas delas com o nosso próprio
conhecimento. Em certas situações encontram-se as soluções, contudo, as ações se tornam difusas e não se direcionam para a efetivação da missão institucional,
cuja essencialidade é contribuir para o desenvolvimento local e regional, por meio da aplicação do conhecimento. Os trabalhos de conclusão de cursos, atividades e
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projetos realizados atualmente pelos estudantes e professores dos Campi, são idealizados por docentes a partir de suas visões acadêmicas. Nessa direção buscaremos
“ouvir” as comunidades realizando entrevistas para definirmos suas reais situações-problema e podermos buscar soluções. Os grandes beneficiados pelo projeto
serão as comunidades rurais, os distritos, os Campi do IFNMG, seus servidores e estudantes. Realizaremos a capacitação de bolsistas e voluntários para aplicarem
entrevistas nas comunidades. Com as respostas obtidas, identificaremos várias situações-problema das comunidades. A medida que identificamos servidores que
possam solucionar alguma situação-problema, formaremos os Grupos de Soluções Tecnológicas para concretizarmos as soluções. Assim, criaremos o primeiro
Portfólio de Oportunidades do IFNMG e um arquivo dinâmico dos servidores que poderão solucionar algumas situações-problema do Portfólio. Estamos criando
também uma plataforma digital para o Portfólio de Oportunidades. Neste ambiente qualquer cidadão poderá pesquisar por assunto ou município as situaçõesproblema e poderá propor ferramenta para solucionar alguma situação descrita para as comunidades, ou servir de indicação para Trabalhos de Conclusão de Curso.

Justificativa
Habitualmente, vivemos em uma comunidade sempre “ouvindo falar” sobre as dificuldades existentes na região e por vezes até “achamos” poder solucionar
algumas delas com o nosso próprio conhecimento.
Em certas situações encontram-se as soluções, contudo, as ações se tornam difusas e não se direcionam para a efetivação da missão institucional, cuja essencialidade
é contribuir para o desenvolvimento local e regional, por meio da aplicação do conhecimento.
Os trabalhos de conclusão de cursos, atividades e projetos realizados atualmente pelos estudantes e professores dos Campi, são idealizados por docentes mediante o
seu entendimento em atender a realização da sua área de atuação.
Nessa direção de contribuir para a consolidação do IFNMG como agente de desenvolvimento, torna-se necessário ter um instrumento para definir com maior
precisão as situações-problema de uma região. Assim, pretendemos “ouvir” a comunidade realizando entrevistas por meio de Grupos Focais para definirmos as reais
situações-problema das comunidades para podermos buscar soluções.
Os grandes beneficiados pelo projeto serão as comunidades, os distritos, os Campi do IFNMG e os servidores docentes, técnicos administrativos, estudantes e
egressos.

Fundamentação Teórica
Aplica-se ao projeto a teoria de Gestão de Projetos e resolução de problemas.

Objetivo Geral
Descrever as situações-problema das comunidades onde os Campi estão inseridos e propor soluções tecnológicas advindas das áreas de Extensão, Pesquisa e Ensino
do IFNMG, por meio de programas, projetos ou atividades.

Metas
1 - Selecionar os bolsistas para o Projeto.
2 - Buscar, junto a Prefeitura do Município do Campus e as da área de abrangência a relação das comunidades atuais existentes.
3 - Capacitar os bolsistas para a realização das Entrevistas das Situações-problema das Comunidades.
5 - Realizar encontro com o Governo Municipal para apresentar o projeto e obter apoio para a realização do levantamento de informações para o projeto.
6 - Providenciar o cadastramento direto de situações-problema no link do NRIC.
7 - Realizar encontros com as associações de classes comerciais e industriais para apresentar o projeto e obter apoio para a realização de cadastramento das
empresas do município para o projeto.
8 - Providenciar a distribuição e preenchimento do Formulário de Cadastramento das Empresas dos Municípios ou providenciar o cadastramento direto de
situações-problema no link:
9 - Realizar encontros com outras associações de classes para apresentar o projeto e obter apoio para a realização dos trabalhos de obtenção das informações para o
projeto.
10 - Providenciar a distribuição e preenchimento do Formulário de Cadastramento das Empresas dos Municípios ou providenciar o cadastramento direto de
situações-problema.
11 - Realizar encontros com as representações de comunidades para apresentar o projeto e obter apoio para a aplicação do questionário de situações-problema para o
projeto.
12 - Realizar a aplicação do questionário ou entrevistas das situações-problema com grupos focais nas Comunidades dos Municípios para obter as informações do
questionário e providenciar o cadastramento direto de situações-problema.
13 - Realizar encontros com as cooperativas para apresentar o projeto e obter apoio para a realização dos trabalhos de obtenção das informações para o projeto.
15 - Realizar reuniões com Servidores do Campus para apresentar o projeto e o portfólio existente para explicar a participação que eles poderão ter na tentativa de
solucionar situações-problema.
16 - Passar para o meio digital todos os resultados das Entrevistas das Situações-problema das Comunidades e cadastramento de empresas.
17 - Elaborar o Relatório Final do Projeto.

Metodologia da Execução do Projeto
Para a elaboração do Portfólio de Oportunidades serão realizadas reuniões com as lideranças empresariais, comunitárias e coletividade de cada município-sede dos
Campi informando sobre a realização do projeto e solicitando auxílio para a realização das entrevistas das situações-problema por meio de Grupos Focais com o
objetivo de obter o maior número de informações obtidas com os dados primários sobre as fortalezas e fragilidades das comunidades pesquisadas.
Dois bolsistas e voluntários serão capacitados para realizarem entrevistas das situações-problema por meio de Grupos Focais nas comunidades. Com as respostas
obtidas pelas entrevistas, serão identificadas várias situações-problema que uma vez avaliadas, farão parte do Portfólio de Oportunidades. Será solicitado por meio
digital aos servidores docentes e técnicos administrativos, estudantes e egressos, suas formações, capacitações, experiências e habilidades para compor um arquivo
que servirá de consulta para soluções tecnológicas das situações-problema. Assim, teremos no final do projeto o primeiro Portfólio de Oportunidades do IF Norte de
Minas e um arquivo dinâmico dos servidores docentes e técnicos administrativos, estudantes e egressos que poderão solucionar algumas situações-problema do
Portfólio.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados
1. Seleção dos bolsistas para execução do projeto.
2. Levantamento das Comunidades do Município.
3. Levantamento dos Alunos e Comunidades.
4. Relatório com fotos do encontro com o Governo Municipal para apresentação do projeto e obtenção de apoio para o levantamento das situações-problema do
município.
5. Relatório com fotos do encontro com as Associações Comerciais e Industriais para apresentação do projeto e obtenção de apoio para o levantamento das
situações-problema dos associados.
6. Relatório com fotos do encontro com as Comunidades rurais.
7. Relatório com fotos do encontro com as Comunidades rurais para apresentação do projeto e obtenção de apoio para o levantamento das situações-problema das
comunidades rurais.
8. Relatório com fotos do encontro com Servidores e Discentes para apresentação do projeto e obtenção de apoio de voluntários
9. Relatório Final do projeto.
10. Relato de Extensão para possível publicação na Revista Contação.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Indicador Físico
Meta Atividade

1

1

Especificação

Indicador(es) Qualitativo(s)

Unid.de
Medida

Qtd.

Período de Execução
Início

Término

2

Previsto para
21/06/2018 |
Iniciado em
21/06/2018

Previsto para
22/06/2018 |
Concluído
em
10/07/2018
Previsto para
26/06/2018 |
Concluído
em
10/07/2018

Divulgar a seleção Selecionados dois
bolsistas para o projeto

Seleção de bolsista de nível superior.

Bolsistas

2

Previsto para
25/06/2018 |
Iniciado em
25/06/2018

Edital

1

2

Selecionar os bolsistas

Seleção de dois bolsistas de nível
superior

2

1

Reunir com as secretarias municipais

Realizar 2 reuniões com as secretarias
municipais para coleta de informações
sobre as comunidades do município.

Reunião

2

02/07/2018

13/07/2018

2

2

Levantar quais alunos do IFNMG Campus
Pirapora moram nas comunidades
identificadas.

Identificar os discentes do IFNMG que
moram nas comunidades relacionadas.

Alunos

10

16/07/2018

20/07/2018

Bolsistas

2

09/07/2018

13/07/2018

3

1

Capacitar os bolsistas

Capacitação dos Bolsistas na: - realização
das entrevistas das situações-problema
junto às comunidades; - distribuição e
preenchimento
do
Formulário
de
Cadastramento
das
Empresas
dos
Municípios.

5

1

Agendar com as Secretarias Municipais

Contato com a Secretaria de Governo e
Secretaria de Desenvolvimento

Agenda

1

16/07/2018

20/07/2018

5

2

Reunir com as Secretarias

Reunião com as secretarias municipais.

Reunião

2

23/07/2018

27/07/2018

6

1

Promover
o
cadastramento
das
comunidades e situações problema no
Laboratório Móvel do IFNMG.

Disponibilização do Laboratório Móvel do
IFNMG para coleta de dados nas áreas de
maior fluxo na cidade de Pirapora.

Pessoas

50

16/07/2018

20/07/2018

6

2

Cadastrar os produtores rurais na feira
livre de Pirapora

Cadastramento dos produtores na feira
municipal no sábado e domingo.

Pessoas

50

23/07/2018

26/08/2018

1

Realizar encontros com as associações de
classes comerciais e industriais para
apresentar o projeto e obter apoio para a
realização de cadastramento das empresas
do município para o projeto.

Realizar encontros com as associações de
classes comerciais e industriais para
apresentar o projeto e obter apoio para a
realização de cadastramento das empresas
do município para o projeto.

Encontros

3

20/08/2018

07/09/2018

1

Providenciar
a
distribuição
e
preenchimento
do
Formulário
de
Cadastramento
das
Empresas
do
Município
ou
providenciar
o
cadastramento direto de situaçõesproblema

Providenciar
a
distribuição
e
preenchimento
do
Formulário
de
Cadastramento das Empresas do Município
ou providenciar o cadastramento direto de
situações-problema.

Formulários

30

10/09/2018

30/09/2018

1

Realizar encontros com outras associações
de classes para apresentar o projeto e
obter apoio para a realização dos trabalhos
de obtenção das informações para o
projeto.

Realizar encontros com outras associações
de classes para apresentar o projeto e obter
apoio para a realização dos trabalhos de
obtenção das informações para o projeto.

Associações

3

01/10/2018

12/10/2018

1

Providenciar
a
distribuição
e
preenchimento
do
Formulário
de
Cadastramento das Empresas dos
Municípios
ou
providenciar
o
cadastramento direto de situaçõesproblema.

Providenciar
a
distribuição
e
preenchimento
do
Formulário
de
Cadastramento
das
Empresas
dos
Municípios
ou
providenciar
o
cadastramento direto de situaçõesproblema.

Empresas

10

01/10/2018

12/10/2018

1

Realizar encontros com as representações
de comunidades para apresentar o projeto
e obter apoio para a aplicação do
questionário de situações-problema para o
projeto.

Realizar encontros com as representações
de comunidades para apresentar o projeto e
obter apoio para a aplicação do
questionário de situações-problema para o
projeto.

Comunidades

5

16/07/2018

31/10/2018

7

8

9

10

11

https://suap.ifnmg.edu.br/projetos/imprimir_projeto/271/

3/4

25/07/2018

SUAP: Sistema Unificado de Administração Pública
Indicador Físico

Meta Atividade

Período de Execução

Especificação

Indicador(es) Qualitativo(s)
Realizar a aplicação do questionário ou
entrevistas das situações-problema com
grupos focais nas Comunidades dos
Municípios para obter as informações do
questionário
e
providenciar
o
cadastramento direto de situaçõesproblema.

Grupos
Comunitários

6

01/10/2018

02/11/2018

Unid.de
Medida

Qtd.

Início

Término

12

1

Realizar a aplicação do questionário ou
entrevistas das situações-problema com
grupos focais nas Comunidades dos
Municípios para obter as informações do
questionário
e
providenciar
o
cadastramento direto de situaçõesproblema.

13

1

Realizar encontros com as cooperativas
para apresentar o projeto e obter apoio
para a realização dos trabalhos de
obtenção das informações para o projeto.

Realizar encontros com as cooperativas
para apresentar o projeto e obter apoio para
a realização dos trabalhos de obtenção das
informações para o projeto.

Cooperativas

3

01/10/2018

12/10/2018

15

1

Realizar reuniões com Servidores do
Campus para apresentar o projeto e o
portfólio existente para explicar a
participação que eles poderão ter na
tentativa
de
solucionar
situaçõesproblema.

Realizar reuniões com Servidores do
Campus para apresentar o projeto e o
portfólio existente para explicar a
participação que eles poderão ter na
tentativa de solucionar situações-problema.

Servidores

80

03/09/2018

21/09/2018

16

1

Passar para o meio digital todos os
resultados das Entrevistas das Situaçõesproblema
das
Comunidades
e
cadastramento de empresas.

Passar para o meio digital todos os
resultados das Entrevistas das Situaçõesproblema
das
Comunidades
e
cadastramento de empresas.

Questionários

200

02/07/2018

02/11/2018

17

1

Elaborar o Relatório Final do Projeto.

Elaborar o Relatório Final do Projeto.

Relatório

3

02/11/2018

09/11/2018

PLANO DE APLICAÇÃO
Classificação da Despesa
339018

Especificação

PROEX (R$)

Auxílio Financeiro a Estudantes

0

DIGAE (R$)

Campus Proponente (R$)

0

TOTAIS

Total (R$)

11520.00

0

11520.00

0

11520.00

11520.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Despesa
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
0

0

0

0

0

0

Anexo A
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes

ESPECIFICAÇÃO
Bolsas do Ensino Superior

UNIDADE DE MEDIDA

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Bolsa

12

400.00

4800.00

TOTAL GERAL
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