Portfólio de Oportunidades - Situações-problema

Objetivo
Descrever as situações-problema das comunidades do norte de Minas Gerais, englobando as
Mesorregiões de Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri, área de atuação
dos Campi.

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.

Escopo Geral do Projeto PORTFÓLIO Situações-problema - Levantamento das Demandas das
comunidades do norte de Minas Gerais, englobando as Mesorregiões de Noroeste de Minas,
Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri
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.
Um coordenador, bolsistas e voluntários, será capacitado para realizarem entrevistas das situaçõesproblema 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.
Entregas do Projeto
1. Seleção dos bolsistas para execução do projeto.
2. Levantamento das Comunidades dos Municípios de abrangência dos Campi.
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.

