Objetivo do Portfólio: A plataforma do Portfllo de Oportunldades fol elaborada como lnstrumento facllltador de
lnteração com as comunldades pertencentes à área de abrangêncla do IFNMG e acolhedora das suas demandas. Tem
como funclonalldade central captar as demandas lnttuladas como sltuações-problema, destná-las por melo de convlte
desafo aos nossos servldorespparcelros e, apfs a elaboração de soluções, lmplantá-las nas comunldades demandantes.
Como funciona o Portfólio de Oportunidades...

Entre no nosso site e acesse a plataforma do Portfólio de Oportunidades.
A sua oplnlão é multo lmportante para nfs… “Venha contribuir com a mudança que acreditamos”...
Seja um membro da Rede de Soluções Tecnolfógicas do IFNMG
Endereço de acesso: portollo.lfnmg.edu.br
Equipe Gestora do Projeto na Prfó-Reitoria de Extensão
Idealizador: Kleber Carvalho dos Santos
Coordenador do Projeto na PROEX: Fernando Antônlo Thomé Andrade
Idealizadora da Plataforma: Marla Aracl Magalhães (Projeto aprovado IMP-STEINBEIS- MEC -BrasllpAlemanha)
Mentor Business: José Rlcardo Martns da Sllva
Executor da Plataforma: Alessandro Carnelro Rlbelro (Coordenador de Extensão: Campus Plrapora)

PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES
Município de Almenara-MG
Descrição da Situação-Problema.

Como recuperar e proteger as margens do Rio Jequitinhonha?
Melhorar o tratamento do esgoto da cidade e comunidades.
Recuperação e proteção dos afluentes do Rio Jequitinhonha.

Nome da Comunidade ou Bairro

Área Rural e Urbana
Comunidades
Comunidades

Município de Araçuaí-MG
Descrição da Situação-Problema.

Formação de comunidades quanto à elaboração de projetos para busca de aporte
financeiro e outras contemplações.
Como armazenar o melaço da cana-de-açúcar para a produção de cachaça obedecendo
as Boas Práticas de Funcionamento?

Nome da Comunidade ou Bairro

Todas as Comunidades
Todas as Comunidades

Município de Arinos-MG
Descrição da Situação-Problema.

Falta de conhecimento de trabalho com a terra (preparo, plantio e controle de pragas).
Capacitação em empreendedorismo.
Falta de formação em turismo local e rural (ecoturismo, lazer).
Capacitação em educação financeira e investimentos.
Falta de cursos em atendimento ao público.
Falta de formação em economia doméstica e educação financeira.
Falta de formação profissional em educação financeira.
Falta de curso preparatório para vestibular e processo seletivo.
Desemprego, Inadimplência, falta de investimento, crise econômica.
Estacionamento e Sinalização.
Falta de formação em sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
Falta de capacitação em cultivo de hortaliças e vendas.
Falta de Formação profissional e continuada / qualificação de pequenos agricultores e
produtores rurais.
Animais de rua, falta de segurança e falta de limpeza nas ruas.
Falta de emprego, saúde e oportunidades.
Falta de conhecimento em criação de galinhas caipira.
Falta de conhecimento em cuidado com a terra, plantio de milho, mandioca e hortaliças e
criação de porcos e galinhas.
Falta de cursos em como abrir o próprio negócio.
Curso de cuidados com a saúde.
Assessoria em como entrar no mercado de trabalho.
Falta de curso em como ser um microempreendedor- oportunidade de emprego.
Falta de conhecimento sobre preparo da terra para plantação de horta.
Capacitação em turismo rural para aproveitar as riquezas do lugar.

Nome da Comunidade ou Bairro

Assentamento Santa
Terezinha
Bairro Crispim Santana
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Comunidade Igrejinha
Comunidade Mangues
Comunidade rural Mangues
Crispim Santana
Crispim Santana
Mangues
Assentamentos Rurais
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Projeto de Assentamento
rural Santa Terezinha
Sagarana

Município de Bonito de Minas-MG
Descrição da Situação-Problema.

Como dar maior consistência aos terrenos arenosos quando da recuperação de estradas
vicinais em áreas degradadas?
Desenvolver processo de extração do óleo de pequi de modo diferente do adotado
atualmente, onde se emprega a fervura como técnica.
Como agregar valor aos produtos da comunidade, porque vender pelo preço ofertado aos
produtos in natura não vale a pena?
Qual seria o processo mais indicado para tratamento de água na comunidade de Maria
Creoula - Bonito de Minas?
Estudos para controle de pragas e doenças que assolam o município de Bonito de Minas.

Nome da Comunidade ou Bairro

Bonito de Minas
Comunidade Rural de
Raizama
Comunidade Rural Maria
Creoula
Comunidade Rural Maria
Creoula
Todas as Comunidades

Indicação de espécies de capim resistentes à seca.
Educação ambiental: cuidados com os recursos hídricos, veredas, resíduos sólidos,
desmatamento e queimadas.
Capacitação sobre como extrair e aproveitar adequadamente o óleo de Buriti do Coco.

Todas as Comunidades
Todas as Comunidades

Necessidade de cercamento de nascentes para sua preservação.

Todas as Comunidades

Indicação de espécies de mandioca resistentes à seca.

Todas as Comunidades

Instalação de fossas sépticas nas casas que não possuem.

Todas as Comunidades

Construção de barraginhas.

Todas as Comunidades

Indicação de espécies de cana-de-açúcar resistentes à seca.

Todas as Comunidades

Solução para pragas (besouros) que estão atacando e matando Pequizeiros de diversas
comunidades.

Todas as Comunidades

Todas as Comunidades

Município de Cônego Marinho-MG
Descrição da Situação-Problema.

Necessidade de projetos de geração de renda e cursos profissionalizantes.
Como criar forma alternativa de tratamento de esgoto na comunidade do Candealzinho?
Como fazer a reprodução de mudas de pequi do candealzinho? Porque não tem fruta
melhor que a produzida aqui.
Demanda por iniciativas de geração de renda.

Nome da Comunidade ou Bairro

Centro e comunidades
rurais
Comunidade Rural do
Candealzinho
Comunidade Rural do
Candealzinho
Olhos D'Água

Município de Cristália-MG
Descrição da Situação-Problema.

Falta de emprego para a maioria da população onde os jovens se veem obrigados a sair
de suas residências em busca de oportunidades de emprego.
Os administradores do município não conhecem técnicas de captação de recursos e
tentam manter o município somente com a verba recebida da união, o que faz com que
não haja evolução do município em vários aspectos já que o mesmo não tem verba
suficiente para além dos serviços básicos.
Falta de emprego.
Não existe usina de tratamento de lixo, o lixo é descartado diretamente no solo sem
nenhum tipo de cuidado, contaminando o solo, o lençol freático causando mal cheiro.
Seca prolongada, dificuldade em alimentar o gado.
Desmatamento de área de preservação permanente.
Desmatamento em torno de nascentes.
Não tratamento da água para consumo.
Falta de incentivo aos jovens que concluem Ensino Médio.

Nome da Comunidade ou Bairro

Centro

Cristália
Cristália
Cristália
Cristália
Cristália
Ferrador
Ferrador
Povoado de Boa Vista de
Bananal

Município de Diamantina-MG
Descrição da Situação-Problema.

Ampliação do setor de informática para desenvolvimento de seus conhecimentos.
Capacitação de funcionários
Palestra Motivacional.
Melhorar o sistema de informática com a criação de novo programa na área contábil.

Nome da Comunidade ou Bairro

Centro
Centro
Centro
Fátima

Município de Itacarambi-MG
Descrição da Situação-Problema.

Dificuldade em conter os impactos ambientais devido a ação antrópica.
Como reconhecer os sintomas de doenças como chagas e outras?
Como tratar água avaliada como salobra para transformá-la em água boa?
Quais são as técnicas que poderia ser empregadas para reduzir erosão e compactação
dos solos?
Como reconhecer os efeitos positivos e negativos provocados por remédios naturais?

Nome da Comunidade ou Bairro

Todas as Comunidades
Todas as Comunidades
Todas as Comunidades
Todas as Comunidades
Todas as Comunidades

Município de Jaíba-MG
Descrição da Situação-Problema.

Falta de iluminação pública. Precisa de pavimentação e de saneamento básico, falta de
segurança e melhorar a educação.
Criminalidade no bairro.
Por que os alunos estão desinteressados em participarem das aulas?
Como incrementar as festas religiosas de forma a transformá-las em atrativos turísticos?
Como instalar feiras livres?
Como identificar e quantificar os custos da produção agrícola?
Como realizar o controle de pardais na comunidade?

Nome da Comunidade ou Bairro

Cidade Nova
Centro comunitário
Núcleo Habitacional I
Núcleo Habitacional I
Núcleo Habitacional I
Núcleo Habitacional I
Núcleo Habitacional I

Município de Janaúba-MG
Descrição da Situação-Problema.

Rua sem pavimentação, sem saneamento básico, alto índice de criminalidade, tempo
chuvoso ruas intransitáveis.
Falta rede de esgoto.
Alagamento constante no bairro.
Melhorar a Segurança pública.
Falta iluminação pública e Pavimentação. Falta rede de esgoto e a criminalidade é alta.
Estradas ruins, melhorar a saúde porque não temos um posto saúde no bairro.
Saneamento básico, saúde precária, falta de remédios nos postos de saúde, ruas
esburacadas, não tem asfalto e quando chove as ruas alagam.
Muito lixo e poeira nas ruas.
Segurança, saúde, saneamento básico, lixo nas encostas, educação.
Falta de pavimentação, quando chove não dá para passar porque fica só a lama, falta de
iluminação que fica escuro para passar saneamento básico e famílias que passam
necessidades.
Falta de sinalização onde por consequência se originam diversos acidentes. Pode-se
colocar também a questão da segurança noturna, em que são muito comuns os assaltos.
Minha rua precisa de quebra-molas para segurança.
Segurança, saúde, alagamentos.
Aumento da criminalidade, precisando rapidamente de segurança. Falta uma praça.
Quando chove, alagamentos. Coleta de lixo ruim e faltam escolas.
Arrumar a estrada rede para água em lotes situação está difícil. E a saúde está precária.
Tapar buracos das ruas.
O problema e a situação das lagoas em épocas de chuva, ficamos desabrigados, falta de
iluminação e segurança na rua.
No bairro asfalto rede de esgoto ruas esburacadas, ruas sem iluminação.
Falta de Segurança.
Ruas esburacadas, sem pavimentação, sem saneamento básico, quando chove as ruas
ficam alagadas e coleta de lixo fica a desejar.
Falta der segurança, saneamento básico.
O problema é em relação à infraestrutura no bairro, tanto as condições das ruas quanto a
iluminação pública que estão em uma situação precária. Espero que as autoridades
públicas resolvam esses problemas.
Alagamentos na época de chuva. Faltam manilhas por causa da lagoa já molhou até os
meus móveis em época de chuva é complicado, e falta de asfalto também.
Pavimentação, lixo nas ruas, alagamentos e falta de segurança.
Mal atendimento no posto Waldir Silveira, segurança, alagamentos.
Pavimentação, Rede de esgoto, ruas esburacadas alagamento de casas.
Lixos nas ruas, ruas sem asfalto, buracos nas ruas.
No bairro precisa de asfalto, rede de esgoto, ruas esburacadas, ruas sem iluminação.
Saneamento básico o pessoal da rua deixa a água de esgoto escorrer pelo asfalto
causando mau cheiro isso incomoda a vizinhança.
Saneamento básico e ruas alagadas.
Violência, posto saúde, praça.
Muita sujeira, problemas no caso do lixo, vários entulhos até mesmo bicho morto em
lotes vagos.
Ruas com muitos buracos, poluição sonora.
Ruas sujas.
Falta de segurança, limpeza da rua a prefeitura não limpa, falta de gari, representante do

Nome da Comunidade ou Bairro

Algodeos
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Caraíbas
Centro
Cerâmica
Cerâmica
Clarita
Colonização bico da pedra
Dente Grande
Dente Grande
Dente Grande
Dente Grande
Dente Grande
Dente Grande
Dente Grande
Dente Grande
Dente Grande
Dente Grande
Dente Grande
Dente Grande
Dente Grande
Dente Grande
Dente Grande
Dona Lindú
Dona Lindu e Acácias
Esplanada
Esplanada
Esplanada

bairro, tipo vereador do bairro, mais assistência.
Tem muitos buracos na rua e também tem a questão da violência.
Vias não asfaltadas cheias de buracos que dificulta muito a circulação de veículos, de
ciclistas e pedestres, e sempre causa acidentes.
Segurança, pavimentação, saneamento básico, saúde e educação ruins.
Muito lixo espalhado pelas ruas, pavimentação (asfalto), ruas esburacadas.
Falta de pavimentação, rua esburacada, quando chove fica só a lama e não dá para
passar. A saúde precisa melhorar porque quando eu, ou alguém da minha família passa
mal, temos que pedir carona para podermos ir ao hospital, porque é muito longe e corre
risco de assalto e tem muita criminalidade.
Mau cheiro por causa de criação de porcos próximo à casa.
Falta de unidade de saúde.
Alagamento falta de saneamento básico e falta da coleta de lixo
Não tem saneamento básico e a segurança é precária.
Limpeza precária, Pouca iluminação, Falta de Segurança, Falta de organização,
Infraestrutura ruim, Higiene precária.
Falta de infraestrutura, falta água para os feirantes beber, falta estrutura no banheiro.
Faltam organização e energia no Mercado.
Falta de iluminação no mercado. Chega ás 4:00h e fica com seus produtos no escuro.
Estrada que está no estado muito ruim.
Estrada, horários dos transportes, segurança e saúde ruins.
Estrada ruim que impede o ônibus de rodar na comunidade. A estrada quando chove fica
alagada impossibilitando o trânsito de pessoas e veículos. Para consultar médicos,
precisamos pegar condução para um posto mais próximo.
Gravidez na adolescência.
Ruas esburacadas, rios muito sujos, entulhos nas encostas, falta de remédios nos postos
de saúde.
Falta de luz nos postes.
Ruas esburacadas e falta de coleta de lixo.
Falta de iluminação pública.
Muito entulho de construção lotes cheios de mato e lixo, saneamento básico, saúde,
educação.
Não tem água potável, nem tem policiamento.
Precisa de asfalto que liga a BR para o Quem Quem.
Falta das construções das moradias populares.
Falta de acabamento nas casas populares.
Falta de conscientização para a população do bairro sobre as consequências de entulhos
em lotes vagos e ação efetiva da administração pública.
Falta de esgoto, asfalto.
Falta de rede de esgoto asfalto.
Ruas sem pavimentação com buracos, tem saneamento básico, mas fede muito ao dar
descarga e quando o sol esquenta. O valor da cobrança não e muito satisfatório.
Falta de asfalto, rede de esgoto.
Iluminação nas vias públicas, falta de segurança e limpeza urbana precária.
Falta de asfalto nas vias, Iluminação, insegurança e precariedade na limpeza urbana.
Ruas esburacadas, iluminação segurança.
Ruas esburacadas, saneamento básico, alagamento, saúde.
Muitos buracos nas ruas e falta de policiamento.
Saúde péssima, não tem posto de saúde próximo, segurança péssima, estrada ruim.
Alagamento nas ruas, lote com muito mato, falta de esgoto.
Alagamento nas ruas e falta de iluminação e policiamento.
Na Rua Maria Antunes é asfaltada só a metade e causa problemas em época de chuva,
pois fica alagada.
Muito lixo, entulho, quando chove muita lama nas ruas, precisa ser limpa, muito suja.
A Rua Antônio Alves de Souza não possui asfalto com isso a terra gera muita poeira.
Muitas ruas ainda têm partes de terra e também tem muito problema com falta de
iluminação.
Falta asfalto na rua Filomena Magalhães.
Falta de Asfalto na rua Maria Antunes.
Falta de iluminação nos bairros, alagamento, segurança, educação e saúde.
Alagamento nas ruas do bairro e a falta de transporte público.

Esplanada
Gameleira
Gameleira
Gameleira

Jacarezinho
Jacarezinho
Jardim das Acácias
Jardim das Acácias
Jardim Imperial
Mercado Municipal
Mercado Municipal
Mercado Municipal
Mercado Municipal
Monte alto
Monte Alto
Monte Alto 2
Nova Esperança
Nova Esperança
Padre Eustáquio
Padre Eustáquio.
Pedra Preta
Planalto II
Quem Quem
Quem Quem
Residencial Clarita
Residencial Clarita
Residencial Clarita
Ribeirão do Ouro
Ribeirão do Ouro
Rio Novo
Rio Novo
Rio Novo
Rio Novo
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Terezinha
Santo Antônio
Santo Antônio
Santo Antônio
Santo Antônio
Santo Antônio
Santo Antônio
Santo Antônio
Santo Antônio
São Gonçalo
São Gonçalo

Alagamento nas ruas e falta de transporte.
Rua alagada sem saneamento básico, falta asfalto, precisamos de melhoras para a
saúde, praças que não tem precisando de iluminação nas estradas.
Falta pavimentação, esgoto e iluminação pública e resolver o problema de alagamento.

São Gonçalo

Alagamento e falta de pavimentação, iluminação pública e muita criminalidade.
Ruas alagadas no período de chuva, sem pavimentação sem saneamento básico, no
período de seca muita poeira.
Ruas sem pavimentação, sem saneamento básico, alagamento quando chove, saúde em
péssimo estado em atendimento, transporte público em precariedade não tem em todos
horários.
Vias sem pavimentação, drenagem para as vias no período de chuvas e sistemas para
esgoto.
Pavimentação, rede de esgoto e segurança. No mercado municipal falta de segurança
falta de coleta de lixo pessoas para estarem fazendo limpeza do local. Ruas esburacadas
alagamento.
Rua esburacada e quando chove junta água nas ruas.
Ruas sem pavimentação, falta de dentista no posto de saúde.
Para que a coleta de lixo passe mais vezes.
Falta de pavimentação nas ruas e segurança.
O asfalto na rua Geraldo Souza Santos está muito ruim, com muitos buracos.
Ruas muito escuras, muitos assaltos.
Falta de coleta de lixo.

São Lucas

São Lucas
São Lucas

São Lucas
São Lucas
São Lucas
São Lucas
São Vicente
São Vicente
Saudade
Veredas
Veredas
Veredas
Veredas

Município de Januária-MG
Descrição da Situação-Problema.

Necessidade de cursos, palestras motivacionais e iniciativas de geração de renda.
Falta de emprego e iniciativas de geração de renda.
Necessidade de instrução sobre manejo de horta sem o uso agrotóxicos.
Necessidade de curso sobre produção de doces.
Necessidade de curso de piscicultura.
Demanda por cursos de empreendedorismo, iniciativas de geração de renda,
associativismo e cooperativismo.
Demanda de instrução para manejo de hortas e frutas orgânicas.
Demanda de cursos de artesanato para mulheres.
Necessidade de cursos profissionalizantes para jovens.
Necessidade de cursos profissionalizantes.
Necessidade de palestras motivacionais para idosos.
Necessidade de auxílio para elaboração de plano pedagógico para instituição de longa
permanência.
Necessidade de cursos profissionalizantes para alunos.
Demanda de cursos na área de recursos humanos.

Nome da Comunidade ou Bairro

Aeroporto
Alegre
Alegre
Alegre
Alegre
Associação Quilombola de
Várzea da Cruz
Barreiro dos Vieiras
Barreiro dos Vieiras
Barreiro dos Vieiras
Barreirinho
Centro

Centro
Centro
Centro
Centro e comunidades
Demanda por cursos, palestras motivacionais em assuntos variados.
rurais
Cursos profissionalizantes e palestras sobre assuntos variados.
Cerâmica
Comunidade Rural de
Assistência técnica para produção de olerícolas e frutíferas – curso de enxertia.
Areião (Peruaçu)
Levantamento do senso referente ao perfil e atividades desenvolvidas pelas pessoas que Comunidade Rural de
residem na área do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.
Fabião I
Comunidade Rural de Olhos
Estudos para o Sistema Agroflorestal para recuperação de veredas degradadas.
D´água
Comunidade Rural de Olhos
Solução para os problemas com as nascentes do Peruaçu.
D´água
Comunidade Rural de
Riachinho (Distrito de
Tecnologias para uso racional da água na região de Pandeiros.
Pandeiros)
Desenvolvimento de um software para o gerenciamento de visitantes ao parque do
Comunidade Rural do
Peruaçu.
Peruaçu
Comunidade Rural do
Como identificar o perfil dos moradores da área ao entorno do Parque do Peruaçu?
Peruaçu
Comunidade Rural do
Tecnologias para restauração das áreas de florestas remanescentes do Peruaçu.
Peruaçu
Ação de educação ambiental com o levantamento das experiências locais bemComunidade Rural do Rio

sucedidas associadas ao conhecimento científico.
dos Cochos
Como agir no sentido de recuperar nascentes da região e evitar o assoreamento dos rios, Comunidade Rural do Rio
riachos e córregos da região?
dos Cochos
Comunidade Rural Fazenda
Como estruturar estratégias para comercialização de produtos em mercados distantes?
Larga
Cursos profissionalizantes.
Croatá
Como realizar o manuseio dos produtos de forma mais higiênica, mesmo tratando-se de
um ambiente não controlado? (Açougue de feira)
Feira Livre de Januária
Necessidade de cursos de corte e costura.
Gameleira
Necessidade de cursos profissionalizantes e iniciativas de geração de renda.
Gameleira
Falta de voluntários especializados para atuação do NAPNE do Campus Januária.
IFNMG Campus Januária
Como adensar e diversificar a produção de frutos nativos do cerrado, de forma a
estruturar um ciclo produtivo duradouro para sustentar as cadeias Produtivas desses
respectivos frutos.
IFNMG Campus Januária
Como precificar os produtos oriundos da agricultura familiar.
IFNMG Campus Januária
Falta de lixeiras e de cuidado com os resíduos sólidos.
Januária
Como uma pessoa que reside em área urbana, deve separar corretamente os resíduos
sólidos do seu lixo para que a prefeitura faça coleta seletiva do lixo?
Januária
Como preparar a comunidade para atendimento das exigências da ANVISA?
Levinópolis
Necessidade de cursos profissionalizantes e projetos de geração de renda.
Macaúbas Capim Pubo
Estudo do comportamento da paisagem como a recuperação das nascentes.
Pandeiros
Tecnologia para otimizar o extrativismo na região.
Pandeiros
Como produzir frutos do cerrado?
Pandeiros
Demanda por projetos de geração de renda.
Riacho Da Cruz
Demanda por cursos de artes (pintura e artesanato).
Sambaiba
Demanda de instrução sobre manejo de hortas orgânicas.
Sambaiba
Demanda por cursos profissionalizantes, em especial corte e costura.
Sambaiba
Como constituir o circuíto turístico em Januária, de forma a acolher o Parque do Peruaçu,
os engenhos de cachaça do brejo do Amparo, o pantanal do pandeiros e a observação
de pássaros?
Todas as Comunidades
Técnica de produção animal, melhoramento genético de animais (bovinos) mais
Todas as Comunidades
adaptados para região.
Capacitar, acompanhar e orientar produtores familiares para produção escalonada e
Todas as Comunidades
atendimento ao PNAE.
Repasse de técnicas alternativas ao fogo para a produção e manejo de áreas produtivas. Todas as Comunidades
Ação de conscientização das comunidades a respeito de práticas agrícolas em áreas de Todas as Comunidades
proteção ambiental.
Quais são os custos das atividades extrativistas, agroecológicas e pequena agricultura
Todas as Comunidades
na região de Januária?
Todas as Comunidades
Estudos sobre agrofloresta, o cerrado e conservação de veredas.
Todas as Comunidades
Ação para incentivo ao turismo na região do Norte de Minas
Estudos para o manejo das atividades extrativistas na região: da colheita à
Todas as Comunidades
comercialização.
Quais são as técnicas que poderia ser empregado para reduzir erosão e compactação
Todas as Comunidades
dos solos?
Necessidade de cursos profissionalizantes, em especial na área da saúde e de
cabeleireiro.
Várzea da Cruz
Município de Juramento-MG
Descrição da Situação-Problema.

Alto índice de degradação de áreas de preservação permanente.

Nome da Comunidade ou Bairro

Juramento

Município de Lontra-MG
Descrição da Situação-Problema.

Por que está ocorrendo a diminuição de pássaros na comunidade?
Como conciliar a necessidade dos filhos ajudarem os pais nas tarefas da roça e os
estudos?
A falta de modernização de equipamentos é fator determinante de desenvolvimento da
comunidade?
Por que está ocorrendo o aumento de insetos nas residências?

Nome da Comunidade ou Bairro

Comunidade Rural de
Buritizinho
Comunidade Rural de
Buritizinho
Comunidade Rural de
Buritizinho
Comunidade Rural de
Buritizinho

Município de Manga-MG
Descrição da Situação-Problema.

Como manejar o bioma identificado como mata seca?
Como agir na direção de recuperar a mata seca onde essa já tenha sido substituída por
pastagem?
Quais são as técnicas que poderia ser empregado para reduzir erosão e compactação
dos solos?
Como reconhecer os sintomas de doenças como chagas e outras?

Nome da Comunidade ou Bairro

Todas as Comunidades
Todas as Comunidades
Todas as Comunidades
Todas as Comunidades

Município de Mirabela-MG
Descrição da Situação-Problema.

Água para consumo extremamente calcária.
Nenhum conhecimento prático de química e áreas afins.

Nome da Comunidade ou Bairro

Cidade inteira.
Escola estadual.

Município de Montes Claros-MG
Descrição da Situação-Problema.

Como obter uma planta completa de um chiqueiro para a criação adequada de porcos da
raça piau?
Como fazer o manuseio de viveiro de plantas nativas?
Como capacitar pessoas para o plantio de hortaliças orgânicas?
Como fazer o registro de uma engarrafadora e de fábricas de cachaça cooperadas nos
diversos órgãos governamentais?
Como elaborar o Manual de Boas Práticas de Fabricação de Cachaça para todos os
setores de uma fábrica?
Como desenvolver uma ração alternativa para porcos da raça piau?
Como fazer o acompanhamento da montagem de equipamentos de uma engarradora de
cachaça?
Como desenvolver um sistema de controle de estoque da produção da Cooperativa?
Como fazer a padronização (estandardização) da cachaça?
Como automatizar uma irrigação para o plantio de cana-de-açúcar?
Qual a relação da introdução do NIM em área destinada a apicultura? 2017-001.
Dupla jornada enquanto fator de desigualdade: como superar?
Efetivação da Rede de Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas.
Geração de emprego e renda: o trabalho formal e o empoderamento feminino?
Mulheres em situação de prisão e egressas: O que fazer para melhorar a qualidade de
vida e a ressocialização?
Ausência de sistema informatizado para acompanhamento de egresso dos cursos a
distância no CEAD.
Manifestação cultural das mulheres: caboclinhos.
Ausência de acompanhamento das egressas do Programa Mulheres Mil.
Organização de arquivos de escritório.
Marketing para distribuidoras de bebidas.
Como vender para distribuidoras de bebidas?
As ruas próximas ao IFNMG ficam alagadas quando chove, logo, devia haver um projeto
de drenagem dessa água.
Avenida da empresa sem pavimentação e sem coleta de lixo.
Falta de planejamento.
Drenagem urbana mal elaborada.
Faltam profissionais que saibam se relacionar com os clientes.
Descarte de resíduos sólidos no Córrego Cintra.
Organização administrativa (Princípios da administração. comercialização, controle de
vendas).
A inserção da planta NIM para controle de pragas.
Organização administrativa ( Princípios da administração, comercialização, controle de
vendas).

Nome da Comunidade ou Bairro

Assentamento Estrela do
Norte
Assentamento Estrela do
Norte
Assentamento Estrela do
Norte
Assentamento Estrela do
Norte
Assentamento Estrela do
Norte
Assentamento Estrela do
Norte
Assentamento Estrela do
Norte
Assentamento Estrela do
Norte
Assentamento Estrela do
Norte
Assentamento Estrela do
Norte
Bairro Centro
Bairro Centro
Bairro Centro
Bairro Centro
Bairro Centro
Bairro Centro
Bairro Centro
Bairro Centro
Bairro Sumaré
Bairro Sumaré
Bairro Sumaré
Bairros Planalto e
Universitário
Carmelo
Centro
Centro
Centro
Cintra e Santa Rita
Comunidade Rural de
Lagoinha (Região do
Pentáurea)
Comunidade Rural de
Riachinho
Comunidade Rural de
Riachinho

Perda da produção por falta de mercado consumidor (Necessidade de criar canal de
produção).
Controle de pragas nas plantações (Hortaliças e frutas).
Necessidade de melhorar as estruturas dos galinheiros e aprender novas técnicas para
não perder tantos ovos durante o período de choca das galinhas.
Produção de ovos pelas galinhas são insuficientes para a fabricação de biscoitos e bolos,
a produção da merenda é na maioria das vezes feita com ovos de granja e alguns ovos
caipira que segundo eles “ é para quebrar o gosto do ovo branco.
Palestra sobre o que é o PRONAF - Programa Nacional de Apoio a Agricultura Familiar e
como acessá-lo sem a intervenção de terceiros.
Comercialização da produção (Hortifrutigranjeiros, queijo e derivados).
Palestra sobre o que é o PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar e como
acessá-lo sem a intervenção de terceiros.
Palestra sobre o que é o PAA - Programa de Aquisição de Alimentos e como acessá-lo
sem a intervenção de terceiros.
Destinação sustentável e econômica para o Lodo da ETE.
Proposta de TCC ou de Iniciação científica: Reutilização de água Industrial.
Proposta de TCC ou de Iniciação científica: Redução do consumo de coagulantes em
estação de tratamento de efluentes.
Proposta de TCC ou de Iniciação científica: Reaproveitamento de resíduo de micro pó na
Indústria têxtil.
Os problemas que eu acredito que atrapalhe mais o comércio: Falta de investimento por
parte do estado e prefeituras na questão de empregos para a população em geral.
Falta de mais indústrias em nossa cidade, porque a população com melhores salários
tem maior poder de compras em geral.
Para que haja um desenvolvimento melhor em nosso meio comercial e em nossa cidade,
precisaria de uma melhor política de isenção de impostos para as empresas e uma
estrutura por parte dos políticos.
Grande volume de água utilizada na indústria têxtil que não é reaproveitada.
Não tenho uma alternativa para aproveitar frutas e verduras que não são vendidas.
A queda comercial devido ao grande número de desempregados.
Uns dos problemas em um comércio é lidar com as perdas, a regularização de estoque,
o balanço de estoque é algo essencial, pois precisamos trabalhar sobre a perda.
Crise econômica.
As escolas públicas de ensino básico não conseguem preparar os seus alunos,
geralmente carentes, para concorrer a vagas em universidades de forma igualitária com
alunos de escolas particulares.
Descarte de resíduos sólidos em rios.
Problemas com escoamento de água da chuva.
Poluição sonora e visual.
Poluição dos rios com esgoto.
Superlotação do transporte público.
Precariedade da drenagem urbana.
Falta de fiscalização em relação ao uso da água.
Falta de sinalização nas ruas.
Falta de conhecimento de tecnologia básica por parte de pessoas de idade mais
avançada.
Falta opções de lazer para crianças de baixa renda.
Falta educação política, os cidadãos vendem seus votos por meros favores pessoais.
Grade quantidade de jovens fazendo uso de drogas ilícitas.
Idosos são "excluídos" por não saberem utilizar com aparatos tecnológicos (celular
computador).
Não conheço o IFNMG e nem suas possíveis áreas de atuação.
Poucos ônibus no transporte público urbano.
Uso irresponsável de água.
Grande quantidade de cães abandonados.
Falta de educação no trânsito.
Grande quantidade de lotes vagos, gerando incêndios e acúmulo de lixo.
Falta acessibilidade (passeios sem condições de uso por cadeirantes).
Não separação do lixo doméstico.

Comunidade Rural de
Riachinho
Comunidade Rural de
Riachinho
Comunidade Rural de
Riachinho
Comunidade Rural de
Riachinho
Comunidade Rural de
Riachinho
Comunidade Rural de
Riachinho
Comunidade Rural de
Riachinho
Comunidade Rural de
Riachinho
Conj. Res. Jk
Conj. Res. Jk
Conj. Res. Jk
Conj. Res. JK
Delfino Magalhães
Delfino Magalhães
Delfino Magalhães
Distrito Industrial
Esplanada
Jardim Palmeiras
Jardim Palmeiras
Major Prates
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros

Falta profissionais que entendam de técnicas de comercialização / relação clienteatendente.
Faltam profissionais qualificados que saibam relacionar com os clientes no comércio
Alta quantidade de jovens desempregados.
Descarte de lixo na rua.
Falta de coleta seletiva. Uma cidade do porte de Montes Claros já deveria funcionar um
sistema de coleta seletiva e reciclagem.
Faltam técnicos qualificados na área têxtil.
Não tem como aproveitar os produtos do sacolão, tem que ser descartados quando não
são vendidos.
Grande quantidade de moradores de rua.
Falta oportunidade de emprego para jovens recém-formados no ensino médio. Esses
jovens precisam de oportunidades, pois quando querem continuar nos estudos precisam
de uma renda para se sustentar.
Dificuldade em monitorar em tempo real o desmatamento de áreas de preservação
permanente.
Faltam profissionais qualificados na área de engenharia de produção.
Falta de conscientização da população com relação ao consumo de água.
Grande número de lotes vagos acumulando lixo.
Profissionais que sabem se relacionar com os clientes muitas das vezes não tem
conhecimento de informática básica.
Desperdício de água.
Passeio sem acessibilidade.
Poluição dos rios da cidade com esgoto.
Desperdício de comida nas escolas públicas.
Desperdício de água.
Exclusão de idosos do mercado de trabalho por falta de conhecimento de informática.
Uso inadequado dos recursos hídricos.
Falta de coleta seletiva do lixo, falta de algum programa que incentive as crianças a
leitura na comunidade.
Dificuldades de insumos e de encontrar matéria prima na região (nylon 900, nuno 600,
zíper de cores, fitas, mantas térmicas). Alto custo do material, frete e transporte.
Vazamentos constantes das redes de fornecimento de água.
Praças mal cuidadas e iluminação.
Superlotação dos ônibus em horário de pico.
Falta estrutura para escoamento de águas de chuva. Alagando casas em períodos de
muita chuva. Em frente ao condomínio Monte Olimpo.
Altos custos operacionais. Logística deficitária. Crise financeira.
Falta de saneamento básico.
Falta de acesso a internet por parte das famílias carentes.

Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Morrinhos
Novo Delfino
Planalto
Santa Rita
Todas as Comunidades
Universitário
Vila Atlântida
Village do Lago
Village do Lago

Município de Pedras de Maria da Cruz-MG
Descrição da Situação-Problema.

Nome da Comunidade ou Bairro

Necessidade de Cursos de informática para o público do serviço conveniência e
fortalecimento dos vínculos.

Centro e comunidades
rurais

Necessidade de cursos sobre associativismo e cooperativismo.

centro e comunidades rurais
Horta comunitária e
comunidades rurais

Necessidade de cursos de manipulação de verduras, frutas e produção de doces.
Município de Pirapora-MG
Descrição da Situação-Problema.

Poluição do Rio São Francisco.
Ausência de espaços de permanência com sombra para ocupação dos estudantes.
Preço abusivo de taxis e moto-taxis - falta um programa tipo Uber.

Nome da Comunidade ou Bairro

Bairro Centro - Orla
IFNMG Campus Pirapora
Pirapora

Município de Porteirinha-MG
Descrição da Situação-Problema.

Resgate cultural.
Curso técnico em agroecologia e extrativismo para mulheres.

Nome da Comunidade ou Bairro

Bairro Centro
Bairro Centro

Curso de homeopatia e plantas medicinais.
Apicultura: Necessidade de levantamento das plantas com potencial de florada na
entressafra.
Estudo de viabilidade apicultura na região.
Necessidade de orientação para aplicação de técnicas de manutenção de enxames
fortes para alta produtividade.
Gestão dos negócios apícolas.
Levantamento de pasto apícola.
Apicultura: Potencial produtivo para ampliação.
Procurar uma solução/alternativa para a diminuição das doenças que acometem as aves
(galinhas), uma vez que os criadores/produtores estão tendo uma perda muito alta no
número de animais. Não há a conscientização sobre a importância da vacinação dos
animais e como tal medida pode amenizar o problema.
Falta de alimentação alternativa para as aves (galinhas). Necessidade de outras opções
para alimentar os animais, que não sejam as rações. Quais seriam outras possibilidades
de alimentação? Como obter? Quais os custos? Quais os riscos?

Bairro Centro
Barreiro Dantas I, entre
outros.
Barreiro Dantas I,, entre
outros.
Barreiro Dantas I, , entre
outros.
Barreiro Dantas I, , entre
outros.
Barreiro Dantas I, , entre
outros.
Barreiro Dantas I, , entre
outros.

Curral Velho, entre outros.

Curral Velho, entre outros.

Melhoramento da genética das raças caipira (aves-galinha). Como ter novas linhagens
de qualidade superior? Quais os cruzamentos adequados?

Curral Velho, entre outros.

Necessidade de orientação para a construção/manutenção das estruturas físicas para a
criação de aves. Os criadores dos animais, muitas vezes, criam as aves “soltas no
quintal” e não possuem nenhum conhecimento de como deve ser a estrutura física
necessária.

Curral Velho, entre outros.

Necessidade de assessoria na produção de sementes de variedades crioulas da região.
Orientações, instruções e estudos sobre: Laboratório para teste de germinação; Ensaios
de variedades; Melhoramento genético das sementes.
Necessidade de estudo de palatabilidade e digestabilidade dos volumosos e dos grãos.

Todas as comunidades
Todas as comunidades
Todas as comunidades

Necessidade de estudo e orientações sobre o manejo do solo.

Todas as comunidades

Necessidade de orientações para o uso consciente do solo e da água.
Horticultura: Controle alternativo de pragas e doenças (fitoterápicos).
Horticultura: Necessidade de orientação das boas práticas de produção orgânica.
Como realizar a produção de sementes hortaliças adaptadas para a região.

Todas as comunidades
Todas as comunidades
Todas as comunidades
Todas as comunidades

Bovinocultura: São necessárias orientações sobre boas práticas em ordenha.
Bovinocultura: Necessidade de melhoramento genético adaptado para a região. Como
melhorar a genética dos animais? O que é preciso? Quais os custos e riscos?
Bovinocultura: É preciso que seja realizado um estudo da alimentação com base na
vegetação (além da palma). Ou seja, alternativas para a alimentação do gado.

Todas as comunidades.
Todas as comunidades.
Todas as comunidades.

Município de Salinas-MG
Descrição da Situação-Problema.

Comércio ilegal de produtos.
Ruas esburacadas e calçadas sem acessibilidade para idosos e Cadeirantes
(Planejamento urbano).
Omissão dos órgãos de fiscalização nos alambiques clandestinos.
Desconhecimento técnico dos produtores.
Produção de cachaça clandestina.
Como organizar passeios turísticos?
Como organizar eventos? Festival da cachaça, participação em estandes...
Como organizar arquivos administrativos e contábeis em uma associação?
Como fazer a gestão de uma associação?
Como organizar e conduzir reuniões e elaborar suas atas?
Como fazer captação de recursos para projetos e eventos?
Como elaborar projetos para apresentar a empresas públicas ou privadas?
O Rio Bananal ainda tem bastante água, mas a distribuição dela não é igual para todos
os usuários.
A passarela sobre o rio Bananal que dá acesso à comunidade está em situação precária,
sendo um risco para os moradores e visitante, principalmente para crianças, gestantes e

Nome da Comunidade ou Bairro

ACIS Salinas
AMUSA Salinas
APACS Salinas
APACS Salinas
APACS Salinas
Bairro Casa Blanca
Bairro Casa Blanca
Bairro Casa Blanca
Bairro Casa Blanca
Bairro Casa Blanca
Bairro Casa Blanca
Bairro Casa Blanca
Comunidade Canela Dema
Comunidade Canela Dema

idosos.
A falta d'água não possibilita a manutenção de pastagem, o que reduz o preço do gado.
O transporte para levar os legumes, verduras e frutas para vender nas feiras é precário.
A vegetação natural, principalmente a mata ciliar na região tem sido retirada para a
utilização no plantio de frutas/legumes/verduras.
Não conseguimos preparar adequadamente o solo para o plantio.
Não sabemos fazer a captação das águas das poucas chuvas e nem temos como
armazená-las.
Não existe tratamento de esgoto nas casas da Comunidade.
Alguns moradores que se dedicam ao plantio, ficam muito tempo ociosos.
Algumas crianças não vão para a escola por terem que ajudar os pais no plantio e
colheita de produtos.
Inexistência de material com informações turísticas.
Como fazer um chiqueiro para a criação de porcos das raças piau, baé e pirapitinga?
Todos os pequenos produtores que criam porcos, escolhem as raças mais rústicas,
alguns dizem ser piau, pirapetinga e baé. Como obter uma planta de um chiqueiro rústico
para criação destas raças?
Como fazer a melhoria do processo de produção das culturas de mandioca, milho, feijão
e cana-de-açúcar?
Como conservar alimentos de origem animal sem eletricidade?
Quem pode nos informar se uma nascente está sendo danificada e o que fazer para
recuperá-la?
Quais as ações que uma Associação da Comunidade pode fazer?
Como fazer a melhoria do processo de produção das culturas de mandioca, milho, canade-açúcar, café e tomate?
Como obter assistência técnica para as culturas de mandioca, milho, cana-de-açúcar,
café e tomate?
Uma nascente que secou pode ser revitalizada?
Como obter assistência técnica pata a criação de frango, porco e gado?
Como fazer a melhoria do processo de produção das culturas de mandioca, milho e
cana-de-açúcar?
Como obter assistência técnica para as culturas de mandioca, milho e cana-de-açúcar?
Uma nascente que secou pode ser revitalizada?

Comunidade Canela Dema
Comunidade Canela Dema
Comunidade Canela Dema
Comunidade Canela Dema
Comunidade Canela Dema
Comunidade Canela Dema
Comunidade Canela dema
Comunidade Canela Dema
Comunidade Hoteleira /
ACIS
Comunidade Rural Montes
Clarinhos
Comunidade Rural Montes
Clarinhos
Comunidade Rural Montes
Clarinhos
Comunidade Rural Serra
Ginete
Comunidade Rural Serra
Ginete
Comunidade Rural Serra
Ginete
Comunidade Rural Serra
Ginete
Comunidade Rural Serra
Ginete
Comunidade Rural Serra
Ginete
Comunidade Rural Serra
Ginete
Comunidade Rural Vargem
do Retiro
Comunidade Rural Vargem
do Retiro
Comunidade Rural Vargem
do Retiro
Comunidade Rural Vargem
do Retiro

Quais as ações que uma associação da comunidade pode fazer?
Aqui existem pedras com cavidades chamadas “caldeirões” que se enchem de água de
chuva e onde algumas pessoas os utilizam para diversão. Como tornar estes “caldeirões” Comunidade Rural Vargem
turísticos?
do Retiro
Comunidade Rural Vargem
Como remendar redes de pesca?
do Retiro
Comunidade Rural Vargem
Como obter assistência técnica pata a criação de frango, porco e gado?
do Retiro
Quem pode nos informar se uma nascente está sendo danificada e o que fazer para
Comunidade Rural Vargem
recuperá-la?
do Retiro
Como realizar o manejo de espécies a montante da barragem do município de salinas, a Comunidades a jusante da
fim de que a água da chuva seja melhor aproveitada pela barragem?
barragem
Comunidades a jusante das
Quais métodos a fim de que diminua a erosão laminar fluvial a montante das barragens
barragens (Bananal e
de comunidades do município de salinas?
Salinas)
Como produzir adubo orgânico em casa?
Curralinho
Qual impacto a produção em larga escala, da cana-de-açúcar no município de salinas
gera impactos na qualidade da água das barragens?
Curralinho
Qual medida de prevenção deveu tomar a fim de que aumente o tempo de prateleira de
hortaliças, frutas e verduras?
Curralinho
Como melhorar o processo de produção das culturas de mandioca, milho, cana-deaçúcar, feijão, quiabo, tomate e abóbora com pouca água?
Ferreirópolis

Como preparar ração animal para galinha/frango, porco e gado utilizando recursos
locais?
Quem pode nos informar se uma nascente está sendo danificada e o que fazer para
recuperá-la aumentando seu volume de água?
Quais as ações que uma Associação da Comunidade pode fazer?
Como divulgar melhor a festa da fogueirona que é muito conhecida apenas na região?
Distanciamento do setor comercial do executivo municipal.
Desorganização e falta de Fiscalização.
Esgoto urbano descartado sem tratamento.
Baixa produtividade dos canaviais do município.
Como combater o livre comércio da cachaça PET na cidade e nas estradas?
Rejeição ao registro trabalhista pelos trabalhadores rurais.
Mão de obra desqualificada / baixa remuneração / pouca produtividade / baixa
rentabilidade.
Existe alguma alteração na composição da cachaça, caso a mesma seja armazenada em
ambientes com diferentes temperaturas e incidência luminosa do sol?
Recuperação de nascentes na região do Alto Rio Pardo.
Qual a forma de reaproveitar os dejetos de fossa séptica das comunidades?
Qual o tempo máximo em que os PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e pet (Polietileno
tereftalato) podem armazenar produtos alcoólicos? exemplo : cachaça e licor.
Como armazenar o melaço da cana-de-açúcar para a produção de cachaça obedecendo
as BPFS?
Quais os métodos para tratamento de água podem ser realizados para tratar águas
retiradas de poços artesianos?

Ferreirópolis
Ferreirópolis
Ferreirópolis
Ferreirópolis
Hoteleiros
Mercado Municipal
Moradores e empresários
da área central de Salinas
Produtores de cachaça
Produtores de cachaça
Produtores de cachaça
Setor Industrial
Todas as comunidades
Todas as comunidades
Todas as comunidades
Todas as comunidades
Todas as comunidades
Vereda

Município de São Francisco-MG
Descrição da Situação-Problema.

Como agir na direção de recuperar a mata seca onde essa já tenha sido substituída por
pastagem?
Como manejar o bioma identificado como mata seca?
Como Processar o umbu de forma a transformá-lo em produto comercializável?
Quais as condutas a serem adotadas pelos moradores da comunidade de Limeira no
sentido de preservar a fauna nativa?
Como desenvolver rações alternativas para alimentação de aves e suínos?
De que forma os produtos derivados do extrativismo devem ser apresentado de modo a
criar atrativo comercial?
Orientação sobre as melhores espécies de cana-de-açúcar para implantar na
comunidade de Limeira São Francisco?
Falta de incentivo a atividades para geração de renda da população.
Ausência da cultura de associativismo e cooperativismo. Ausência da prática de
coletividade.
Como tratar água avaliada como salobra para transformá-la em água boa?
Quais são as técnicas que poderia ser empregado para reduzir erosão e compactação
dos solos?

Nome da Comunidade ou Bairro

Comunidade Rural de
Limeira
Comunidade Rural de
Limeira
Comunidade Rural de
Limeira
Comunidade Rural de
Limeira
Comunidade Rural de
Limeira
Comunidade Rural de
Limeira
Comunidade Rural de
Limeira
Comunidade Rural de
Travessão de Minas
Comunidade Rural de
Travessão de Minas
Todas as Comunidades
Todas as Comunidades

Município de Teófilo Otoni-MG
Descrição da Situação-Problema.

Crise financeira: Curso de educação financeira, inadimplência, controle de despesas.
Custo do estado para as empresas, falta de recurso do consumidor devido ao
desemprego.
Altos impostos. Falta de cliente. Crise (capital de giro).
Profissionais capacitados, crédito mais fácil para capital de giro, inadimplência.
Vendas de suplemento (conscientização dos clientes em relação aos benefícios dos
produtos).
Dificuldade de treinamento dos vendedores para apresentação de limpeza e prestação
de serviço de limpeza.

Nome da Comunidade ou Bairro

Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Centro
Centro
Centro

Necessidade de maior apoio das redes CRAS e CREAS, melhor localização, maior
divulgação da verdadeira função do conselho tutelar.
Controle de estoque, guerra de preços com concorrentes.
Marketing. Dificuldade em produzir uma boa propaganda.
Crédito bancário, burocracia empresarial.
Conscientização da população sobre cooperativa, qual a missão.
Estratégias para mudança de cultura e tecnologia.
Concorrência e falta de divulgação da empresa pelo fator de ser nova no mercado.
Curso sobre vendas.
Taxa das operadoras de cartão, aluguel, impostos altos.
Mão de obra com disponibilidades de horários inclusive para fins de semana.
Falta de incentivo do governo, alta tributação, falta de mão de obra qualificada.
Estagnação de investimentos, instabilidade econômica e política, alta carga tributária.
Falta de profissionais qualificados na área técnica.
A relação entre qualidade e preço.
Contratação de funcionários qualificados.
Muitos impostos, taxa da prefeitura. Taxas do governo, poucos clientes.
Falta de uma divulgação correta, qualificação de pessoas que trabalham na área de
construção civil.
Falta de funcionários qualificados na área de tosa de animais.
Achar bons profissionais qualificados e com vontade de aprender e trabalhar.
Como fixar preço nos produtos.
Concorrência dos grandes mercados, mão de obra e a crise financeira que estamos
vivendo.
A crise, imposto alto, frete com valor alto.
Problemas associados ao colapso hídrico em Teófilo Otoni e região.
Falta de profissionais qualificados.
Financeira, faltam pessoas qualificadas em todas as áreas.
Financeira, falta de apoio do governo.
Como conseguir comprar com os fornecedores com preço bom.

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Concórdia
Fátima
Fátima
Ipiranga
Joaquim Pedrosa
São Cristóvão
São Cristóvão
Teófilo Otoni
Vila Ramos
Vila Ramos
Vila Ramos
Viriato

Municípios do Norte de Minas Gerais
Descrição da Situação-Problema.

Nome da Comunidade ou Bairro

Os rios que abastecem diversas comunidades em que o IFNMG tem unidades,
encontram-se em situação crítica em relação ao volume de água. Essa situação é
decorrente do mau uso do solo, desmatamento, entre outros fatores. Esses rios estão
assoreados e ou contaminados. Agravando a situação hídrica, a região do semiárido
norte mineiro vive a maior seca dos últimos anos. O IFNMG possui corpo técnico e
pesquisadores com formação para atuar nessa questão e propor soluções para fazer
frente aos fatores que contribuem para agravar esses problemas.
Todas as Comunidades
Descrever um roteiro de ações necessárias para que um proprietário de área que tenha
uma nascente possa protegê-la. Exemplo: 1) Como identificar toda a área que deve ser
preservada para garantir uma perfeita proteção da nascente?; 2) Como elaborar um
estudo da vegetação que atualmente cobre esta área da nascente?; 3) Como diferenciar
as espécies vegetais nativas das invasoras?; 4) Como dizer se estas espécies invasoras
podem ou não ser mantidas naquele ambiente durante o processo de recuperação?; 5) E
após a recuperação, estas espécies invasoras devem ser mantidas ou retiradas?; 6)
Como retirar as espécies invasoras que podem danificar aquele ambiente; 7) Como fazer
mudas e plantar espécies naturais, preferencialmente de sementes obtidas no próprio
ambiente?
Todas as Comunidades

