PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Municípios onde os
Campi do IFNMG estão
estabelecidos

Área de abrangência dos
Campi do IFNMG

Municípios do Norte de
Minas Gerais

Identificação das situações-problema das comunidade dos Municípios
Para a elaboração do Portfólio de Oportunidades são 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 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.

Propostas recebidas
por e-mails, cartas,
relatórios e
verbalmente

Formulário
Eletrônico
de Cadastramento

Formulário
Eletrônico
Roteiro de Entrevista

Formulário Eletrônico
de Cadastramento de
Empresas

Processamento das informações
Liberação das informações na Plataforma do Portfólio para pesquisa pública

PLATAFORMA DO PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES
Situações-Problema
A Plataforma está disponível para pesquisa pública todas as situações-problema encontradas nos Municípios onde
os Campi do IFNMG estão estabelecidos e sua área de abrangência. O limite máximo de atuação será o norte de
Minas Gerais considerando As Mesorregiões do Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do
Mucuri. São 16 Microrregiões com 182 Municípios.
O acesso a plataforma é feito pelo link http://portfolio.ifnmg.edu.br/

PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES

GRUPO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Formação do Grupo de Soluções Tecnológicas
O Grupo de Soluções Tecnológicas GST é formado por servidores voluntários do IF, docentes, técnicos
administrativos e estudantes ou egressos e convidados externos, dispostos a identificar servidores do Campus
para solucionarem as situações-problema relacionadas no Portfólio de Oportunidades, por meio de programas,
projetos ou atividades. Servidores de outros Institutos, poderão ser convidados a solucionar problemas de
quaisquer municípios envolvidos.

PLATAFORMA DO PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES

Divulgação das Situações-Problema
A partir das informações da Plataforma do Portfólio de Oportunidades, o GST criará formas para divulgar as
situações-problema das comunidades do Município para identificar os servidores que possam dar soluções para as
situações-problema cadastradas.
Esta divulgação poderá ser feita por meio de mensagens, e-mails, cartazes fixados em sala de professores e outros
meios que julgarem mais eficientes.

Candidato a solucionar uma situação-problema
Uma vez um servidor se candidatando a solucionar uma situação-problema, o GST vai repassar para o candidato,
todas as informações para que possa propor uma ou mais solução para aquela demanda.

Proposta para solucionar uma situação-problema
O candidato a solucionar uma situação-problema deverá entrar em contato com o demandante para obter o
máximo de informações para elaboração de sua proposta.
As soluções poderão ser adaptações de trabalhos já existentes, cursos FIC, Dia de Campo, elaboração de
manuais, realização de palestras, implantação de programas diversos, elaboração e execução de projetos,
Trabalhos de Conclusão de Curso TCC ou outras formas.
A melhor solução apresentada será aquela que seu resultado resolva plenamente a situação-problema do
demandante e que tenha o custo zero para o IFNMG. Não adianta ter uma solução para uma situaçãoproblema que possa criar um novo problema. A solução deve se enquadrar nas premissas do demandante e
todo seu processo seja completo. A solução terá aprovação formal do demandante antes de sua execução,
portanto é importante que o autor da solução esteja em contato com o demandante da situação-problema.
Caso haja algum custo no desenvolvimento da solução, este deverá ser previamente autorizado pelo Campus
onde o servidor que está propondo, seja lotado ou arcado previamente pelo demandante.
Todas as soluções deverão ser apresentadas por meio de um projeto ao GST do Campus de origem, com
anuência do Coordenador de Extensão daquele Campus.

Aprovação da proposta
O Candidato deverá encaminhar o Projeto para a solução da situação-problema para o Diretor/Coordenador de
Extensão do Campus que dará ciência em conjunto com o Diretor do Campus.
O projeto deverá ser encaminhado para análise da Pró-Reitoria de Extensão.
A Pró-Reitoria encaminha resultado para o Diretor/Coordenador de Extensão do Campus.
Se a solução for reprovada, a mesma proposta não poderá ser submetida novamente.
Se a solução não for aprovada, o candidato poderá ainda fazer alguns ajustes necessários e submeter a proposta
novamente.
A solução sendo aprovada, o vencedor, criador da solução, deverá, iniciar a execução de seu projeto.

Execução do Projeto
Com a solução aprovada, o Criador da solução poderá iniciar a execução de seu projeto da mesma forma que foi
aprovado.
O prazo para a execução do projeto é a que o criador da solução registrou na sua proposta.

Alterações do Projeto
Após aprovação, qualquer proposta de alteração do projeto deverá ser justificada por escrito à
Diretoria/Coordenação de Extensão do Campus com o de acordo do demandante.
A Diretoria/Coordenação de Extensão do Campus encaminhará a proposta para a Pró-Reitoria de Extensão com
suas considerações a respeito da proposta.
A Pró-Reitoria dará seu parecer e encaminhará para a Diretoria/Coordenação de Extensão do Campus.

Finalização do Projeto
Após o término do projeto o Servidor Criador do projeto deverá apresentar ao Grupo de Soluções
Tecnológicas GST os documentos abaixo relacionados para certificações.
O GTS deverá ter os seguintes documentos de cada situação-problema solucionado:
1. Solução apresentada com a aprovação do demandante; (GST)
2. Participantes do GST que identificaram o servidor para solucionar o problema; (GST)
3. O cadastro do servidor que voluntariamente apresentou sua proposta de solução; (GST)
4. O projeto que propõe a solução da situação-problema; (Servidor criador da solução)
5. Aprovação do demandante da execução final da solução apresentada; (Servidor criador da solução)
6. Relato da aplicação da solução encontrada, junto com fotografias, filmes, gravações ou outro material
que possa comprovar a aplicação da solução; (Servidor criador da solução)
7. Aprovação do demandante da solução aplicada; (Servidor criador da solução)
Em posse destes documentos, o GST os encaminhará à Gerência do Portfólio na PROEX/IFNMG
solicitando os certificados necessários.
Poderão ser emitidos os seguintes certificados:
1. Criador, aplicador ou adaptador da solução da situação-problema; (Certificado de execução do projeto
demandado como situação-problema por meio do Portfólio de Oportunidades do IFNMG/PROEX;
2. Demandante da situação-problema. (Certificado de apresentação de situação-problema ao Portfólio de
Oportunidade do IFNMG/PROEX)
3. Participantes do GST, bolsistas e voluntários que identificaram um servidor para solucionar a situaçãoproblema de uma comunidade.
As soluções tecnológicas aplicadas, junto com fotos, filmes e outros materiais serão arquivadas na
Diretoria/Coordenação de Extensão do Campus e divulgados na Plataforma do Portfólio de
Oportunidades.
O relato será publicado em nossa página na internet do Portfólio de Oportunidades.

PLATAFORMA DO PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES
Grupo de Soluções Tecnológicas
Todas as soluções aplicadas ficarão disponíveis na Plataforma para acesso público com as seguinte informações:
Situação-problema registrada no Portfólio de Oportunidades por um demandante.
Projeto proposto por um servidor do Campus para solucionar a situação-problema relacionadas no Portfólio de
Oportunidades.
Relato final com a solução tecnológica aplicada, com fotos, filmes e outros arquivos.
O acesso é feito pelo link http://portfolio.ifnmg.edu.br/

Anexos
ANEXO - Modelo de Projeto Básico para apresentação de proposta de solução para situação-problema do
Portfólio de Oportunidades. (Link pdf)

