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Fóruns de Gestão nos Campi
 O Fórum de Gestão nos campi consiste em uma parte do
diagnóstico e levantamento de demandas do Novo PDI do
IFRO 2018-2022;
 Serão realizados 7 (sete) fóruns de gestão nos campi que
contarão com a participação de alunos, servidores, gestores e
parceiros do IFRO;
 Nos fóruns serão debatidos temas relevantes que estão
relacionados ao Planejamento Estratégico do IFRO;
 Todos os participantes poderão contribuir com os debates,
elencar demandas, dificuldades a serem superadas,
oportunidades. Este é o momento de construção do futuro que
queremos para o IFRO. Participe!
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Temas do Fórum
Serão abordados 5 temas no fórum:
 Empreendedorismo e Interação com o Mercado;
 Responsabilidade e Inclusão Social;
 Internacionalização, Inserção local e Articulação com a
sociedade;
 Ciência, Tecnologia e Inovação;
 A contribuição da política de Educação à Distância para
atendimento da finalidade social do IFRO;
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TEMAS A SEREM DISCUTIDOS NOS GRUPOS
EMPREENDEDORISMO E INTERAÇÃO COM O MERCADO;

 Corresponde a demandas que possam ser tratadas pelo IFRO
quanto ao desenvolvimento e à melhoria das relações
existentes com as organizações públicas e privadas,
possibilitando a futura inserção dos discentes no mercado de
trabalho e a implantação de novos negócios ou mudanças nas
organizações existentes.
RESPONSABILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL;
 Corresponde a demandas que possam ser tratadas pelo IFRO
visando à responsabilidade ambiental, inclusão do discente, da
comunidade acadêmica e de toda instituição na temática social.
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TEMAS A SEREM DISCUTIDOS NOS GRUPOS

INTERNACIONALIZAÇÃO, INSERÇÃO LOCAL E
ARTICULAÇÃO COM A SOCIEDADE;
 Corresponde a demandas ligadas ao processo de
relacionamento do IFRO com organizações de outros países,
incluindo parcerias com outras instituições para intercâmbio de
discentes, bem como da inserção local do IFRO na região.
Além disso, este tema abordará demandas ligadas a relação do
IFRO com a sociedade em geral, de forma a proporcionar
melhores resultados institucionais;
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TEMAS A SEREM DISCUTIDOS NOS GRUPOS

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO:
 Corresponde a demandas ligadas às políticas de ensino,
pesquisa, inovação e extensão a serem tratadas pelo IFRO, de
forma a aprimorar ações e políticas institucionais realizadas e
os seus resultados;
A CONTRIBUIÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO À
DISTÂNCIA PARA ATENDIMENTO DA FINALIDADE
SOCIAL DO IFRO:
 Corresponde a demandas ligadas as necessidades da região que
podem vir a ser atendidas por meio da política de educação à
distância que vem sendo desenvolvida pelo IFRO
possibilitando o acesso maior a educação profissional,
científica e tecnológica.

Fóruns de Gestão nos Campi
Metodologia
 A abertura e o encerramento do fórum serão realizadas em um
auditório que contemple até 100 pessoas com estrutura de som
e projetor;
 No decorrer do dia serão realizadas 5 (cinco) rodadas de
debates em salas diferentes. Os 100 participantes serão
divididos em grupos de até 20 pessoas e em cada sala haverá a
discussão de um dos temas;
 Os participantes irão trocar de sala a cada rodada de debates,
assim todos poderão contribuir em todos os temas. As salas
poderão ter de 1 a 2 facilitadores e os fóruns de gestão
contarão com a presença dos Pró-Reitores e da DGP.
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Programação Básica
 08h -09h – Abertura;
 09h -10h - Apresentação da Steinbeis – SIBE do Brasil e Orientação sobre a
metodologia do Fórum;
 10h -11h – 1ª Rodada de debates;
 11h -11h45 – 2ª Rodada de debates;
 11h45 -12h30 – 3ª Rodada de debates;
 12h30 - 14h – Almoço;
 14h - 14h45 – 4ª Rodada de debates;
 14h45 - 15h30 – 5ª Rodada de debates;
 15h30 - 16h15 – Consolidação Final;
 16h15 - 17h30 – Apresentação dos pontos debatidos e priorizados;
 17h30 - 18h – Encerramento do Evento.
Obs: Considerando as necessidades locais, os fóruns nos Campi de Colorado do Oeste e
Ji-Paraná ocorrerão em horários diferentes em relação aos demais.

Dúvidas? Fale conosco!
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRODIN
Diretoria de Planejamento - DPLAN

Fone: (69) 2182-9632
prodin@ifro.edu.br
dplan@ifro.edu.br
leonardo.araujo@ifro.edu.br
jardel.pereira@ifro.edu.br
patricia.costa@ifro.edu.br

Muito Obrigado!!!!

