Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Campus Diamantina

PLANO DE TRABALHO/CADASTRO – PROJETO DE ENSINO
1. TÍTULO:Lidando e administrando o poder
( x ) Projeto de Ensino

(

) Projeto Integrador/Interdisciplinar

Área(s) de conhecimento(s) contemplada:
2. EQUIPE EXECUTORA
Coordenador (a):Adeizete Gomes Silveira
Área de conhecimento: Educação
Formação acadêmica: Pedagoga com especialização em Psicopedagogia e Docência Superior
Endereço eletrônico:

adeizete.silveira@ifnmg.edu.br

Campus/Setor: Diamantina / Núcleo Pedagógico
(

) Docente

(x

) Técnico administrativo

Participantes colaboradores:
Formação
acadêmica

Nome
Claudiane
Moreira
Costa

Licenciada em
Matemática

Cleiton
Analista de
Lisboa Mota sistema

Área do
Campus/outra instituição
Conhecimento

Matemática

Diamantina

Informática

Diamantina

3. RESUMO

O Campus Diamantina tem como objetivo promover uma educação de qualidade, visando a formação de cidadãos em plena condições para atuar
frente às demandas da sociedade numa postura crítica, ética, transformadora, comprometidos com o desenvolvimento social, tecnológico e acima de
tudo com o desenvolvimento do espírito humano de colaboração e respeito. Sendo assim o presente projeto surgiu da necessidade de organizar,
agilizar as informações entre os discentes / núcleo pedagógico / coordenação de ensino / direção de ensino. O tema central do projeto é a formação de
lideranças estudantis para que os jovens saibam lidar e administrar o poder de decisão que englobe toda uma coletividade.
O projeto tem etapas bem definidas como eleições, capacitações, palestras e assembleias sempre que necessárias. O jovem em busca do
protagonismo juvenil, criando responsabilidades pelas suas escolhas e crescendo como pessoa e como profissional que se tornará. A avaliação do
projeto será individual e coletiva em momentos pré-determinados e acontecerão ao longo do processo. A intenção é que o projeto seja permanente, ou
seja, realizado em todos os anos para multiplicação dos conhecimentos entre os jovens.
4. JUSTIFICATIVA
A liderança é um fator fundamental na execução de tarefas envolvendo grupos, a organização de qualquer tarefa depende de pessoas que
assumem, comprometendo-se e são escutadas pelos seus iguais na busca de atingir objetivos grupais. Portanto o Núcleo Pedagógico do
IFNMG - Campus Diamantina propõe-se a ser um espaço de formação integral de seus alunos, trabalhando e desenvolvendo esse aspecto
tão importante no relacionamento interpessoal e na construção da cidadania.
5. OBJETIVO GERAL
- Vivenciar a prática da democracia e seu exercício, através de representante de turma, visando desenvolver a participação, iniciativa,
representatividade, mobilização, criatividade e outros componentes da prática da gestão democrática.
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Sensibilizar as turmas de todo o campus para a eleição dos representantes de turma (líder e vice-líder).
- Realizar capacitação com os representantes eleitos pelas turmas.
- Motivar a organização dos discentes com o intuito de incentivar a formação do Grêmio Estudantil.
7. METODOLOGIA

1-Os servidores do núcleo pedagógico irão às salas fazendo um relato sobre o perfil de um líder e a importancia da democracia nas decisões coletivas.
Logo após farão a eleição dos representantes de turmas.
2-O núcleo pedagógico irá reforçar a importância do grupo na validação da escolha do representante de turma e as condições necessárias para exercer
a liderança da turma.
2.1 - o líder é o colaborador que assume a representação da turma, ou seja, o porta-voz entre colegas, docentes, orientadores, núcleo pedagógico,
coordenação de ensino, direção de ensino, etc.
2.2 – o vice-líder acompanha o líder em todas as suas ações e o substitui nas suas ausências.
3-A votação poderá ser secreta ou aberta, de acordo com o desejo da turma.
3.1- Fazer a contagem e apuração dos votos. O nome mais votado passa a constituir a representação da turma como líder e o segundo nome mais
votado assume a vice liderança.
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3.2- Incentivar a manifestação dos representantes agradecendo a confiança dos colegas.
3.3- Data da votação: 15 a 19/03/2018.
4-Após a eleição, os líderes participarão de uma capacitação com a pedagoga provavelmente no mês de abril/2018.
5-Solenidade de posse dos representantes de turma com data provável para maio.
6-Palestras mensais sobre a temáticas: Liderança, Grêmio estudantil, Protagonismo Juvenil, Democracia, Cidadania, etc...
8. RESULTADOS ESPERADOS

1) Espera-se o crescimento pessoal discente no que diz respeito ao:
- trabalho em grupo,
- respeito à opinião dos outros,
- desenvolvimento do protagonismo juvenil.
2) Criação do Grêmio estudantil do campus.
9. AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua e processual e será utilizada como parâmetro para redirecionamento de ações e metas (individual e coletiva).
10. PARTICIPAÇÃO DE DISCENTE(S) COMO ORIENTANDO(S)
Está prevista a participação de discente bolsista:
Está prevista a participação de discente voluntário:
Número de bolsistas (s):
Nomes:
Número de voluntário (s):
Nomes:

( ) Sim
( ) Sim

( x ) Não
( x ) Não

11. BENEFICIADOS
Curso(s) atendido(s):Biotecnologia, Informática, Meio Ambiente e Teatro na modalidade integrado e concomitante/subsequente.
Número de discentes atendidos: 205 alunos
Local de execução: IFNMG - Campus Diamantina
12. PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO
Data de início: Março/2018

Carga horária semanal: não se aplica

Data de término:
Dezembro/2018

Carga horária total: soma das CH das palestras, reuniões, capacitações e
treinamentos.

13. PARCEIROS

( x ) SIM

(

) NÃO

Citar: Convidados internos ou externos para trabalhar o tema liderança com os alunos.
14. VÍNCULO
Tem vínculo com algum programa/evento/curso?
Citar:

( ) Sim

15. CONVÊNIOS

( x ) Não

( ) SIM

(x

) NÃO

Citar:
16. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Tempo (Meses)
Discriminação das atividades
1

2

Preparação e eleição dos
representantes de turma.

3

4

5

x

x

6

7

8

9

x

x

x

x

x

Capacitação básica e posso dos
representantes de turma.
Palestras sobre o tema:
Liderança, Grêmio estudantil,
Protagonismo Juvenil,
Democracia, Cidadania, etc...
Avaliação anual do projeto com
os protagonistas juvenis.

x

x

x

17. PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Haverá necessidade de financiamento
( ) Financiamento interno (IFNMG)

10 11 12

( x ) Sim

(

) Não

Valor (R$):

Recursos ofertados pelo campus:
( ) Financiamento externo
Citar a fonte:
Valor (R$):

Material de papelaria para as capacitações e palestras,
Recursos áudio visuais,
Diárias para os palestrantes.
18. ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA
Haverá necessidade de salas?
(x ) Sim ( ) Não
Haverá necessidade de ônibus para transportar participantes?
Quantidade total de passageiros:

Quantas salas? 01
( ) Sim (x ) Não
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Horário previsto de saída e chegada:
Distância a ser percorrida: ______ km.
Haverá utilização de laboratórios?
( x ) Sim ( ) Não
Quais laboratórios? Informática
Outras informações necessárias: Projeto de caráter contínuo. O mandato do líder será de 01 ano, sendo assim o projeto será realizado
anualmente.
19. REFERÊNCIAS
Arquivo pessoal
20. Este documento dever ser assinado pelo Coordenador do Projeto e pelo representante da Comissão de Avaliação de
Projetos de Ensino.

Documento assinado eletronicamente por Adeizete Gomes Silveira,
Pedagogo(a), em 09/05/2018, às 15:35, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0116343 e o código CRC CE3DE64B.

Referência: Processo nº 23833.000346/2018-48

SEI nº 0116343
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