GUIA DE ORIENTAÇÃO DOS
FÓRUNS DE DISCUSSÃO DO IFNMG

APRESENTAÇÃO
O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), composto por sete Campi Almenara,
Araçuaí, Arinos, Januária, Montes Claros, Pirapora, Salinas e por sua Reitoria, surgiu com a
relevante missão de promover uma educação pública de excelência e de proporcionar o
desenvolvimento das regiões norte mineira, noroeste mineiro e vale do Jequitinhonha.
Para se efetuar o processo de organização de sua estrutura, com a construção de regimentos,
regulamentações e projetos para atendimento das necessidades da sociedade, busca-se a
definição de políticas de participação e de envolvimento de toda comunidade acadêmica, por
meio da instituição de fóruns de discussão.
Esta tarefa se traduz numa ação democrática que visa propiciar a discussão, o embate e o debate
acerca de temas relevantes, propondo um intercâmbio da comunidade acadêmica na geração de
propostas e no enriquecimento dos temas com inúmeras ideias e opções de solução.
A dinâmica dos fóruns será desenvolvida da seguinte forma: a partir das construções e produções
realizadas pelo fórum de discussão intracampus será instalado o fórum síntese do IFNMG, que
funcionará como o sintetizador das elaborações do fórum de discussão intracampus,
condensando as participações, sugestões e ideias num documento que retrate a política, os
princípios, metas e ações do IFNMG em sua plenitude.
Portanto, o envolvimento de todos é fator determinante para possibilitar a tomada de decisões
de forma interativa, dando consistência e embasamento às propostas apresentadas para a
construção de uma instituição mais legítima e mais comprometida com um atendimento de
qualidade e excelência.
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OBJETIVOS
–
Construir ações de forma participativa, estabelecendo um espaço de discussão e
consolidação de propostas que visem à organização e melhor funcionamento do IFNMG;
–

Promover a interação entre os Campi e a Reitoria.
O que será um fórum institucional de discussão?

Será um espaço democrático para o debate e discussão, visando a construção de diretrizes,
políticas, normas e ações envolvendo:
• o planejamento e a execução dos objetivos e metas institucionais;
• a elaboração e atualização das normas internas da Instituição (regimentos, regulamentos,
entras outras);
• o desenvolvimento e a integração organizacional;
• a melhoria do atendimento à comunidade acadêmica;
• o aprimoramento dos serviços e atividades institucionais.
Importante destacar que, para sua necessária institucionalização junto ao IFNMG, as
reuniões do Fórum deverão ser organizadas com a confecção de pautas, em prazo significativo
para dar conhecimento aos participantes dos temas a serem debatidos.
Além disso, as discussões ocorridas deverão ser registradas formalmente, através de atas,
relatórios ou outro documento que possa comprovar a participação dos membros da
comunidade e dar publicidade às questões discutidas.
O que será um fórum de discussão intracampus?
Será um fórum de discussão a realizar-se no âmbito de cada Campus do IFNMG, por meio do qual
a comunidade acadêmica local (discentes, docentes e os técnico-administrativos em educação)
poderá apresentar e discutir, democraticamente, propostas relativas ao planejamento e à
normatização das ações e serviços institucionais.
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A seguir algumas sugestões de ações a serem desenvolvidas no âmbito do Fórum intracampus:
• reuniões temáticas com toda comunidade acadêmica;
• reuniões por segmento;
• definição de atribuições para os participantes das discussões no Campus;
• promoção de uma campanha de divulgação da consulta pública, por meio do Participe!,
incentivando toda comunidade educativa a participar (servidores, pais, alunos etc.).
O que será um fórum síntese?
O fórum síntese representará um fórum de discussão que congregará representantes de todos os
Campi e da Reitoria, tendo por objetivo a apreciação e consolidação das propostas advindas das
discussões dos fóruns intracampus.
A seguir algumas sugestões de ações a serem desenvolvidas no âmbito do Fórum Síntese:
• reuniões com representantes dos campi (indicado pelo Diretor-Geral) e com representantes da
Reitoria;
• discussão das propostas elaboradas nos campi para consolidação de uma proposta única do
IFNMG.

METODOLOGIA DE DISCUSSÃO
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