
METODOLOGIA DE TRABALHO PARA OS EVENTOS 
FÓRUM TEMÁTICO e FÓRUM DE PLANEJAMENTO



REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A COMISSÃO LOCAL PDI

Parte 1 - Metodologia 
proposta para a 
elaboração do documento.

Parte 2 - Apresentação da 
temática obrigatória e da 
forma de participação.

Parte 3 - Estratégia 
institucional. 



Abrangência 

Período - 2023 - 2027

Temática:

❖ Revisão geral e abrangente dos conteúdos obrigatórios.

Avaliação e reordenamento da estratégia institucional e da governança do PDI.

★ Referencial Estratégico
★ Objetivos Estratégicos/Desafios Estratégicos
★ Ações setoriais
★ Metas e Indicadores
★ Projetos estratégicos



Eventos para Elaboração do PDI 2023-2027

Fóruns Temáticos Fóruns de Planejamento

Análise situacional temática, 
esclarecimento à comunidade, 
construção de cenários e elaboração 
de propostas.

Consolidar/validar  as propostas 
construídas nos fóruns e, se 
necessário, elaborar novas propostas.



Fórum Temático  - Temas Sugeridos

1. A identidade Institucional 

2. Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

3. Acesso, Permanência e Êxito de estudantes 

4. Política de Desenvolvimento de Pessoal 

5. Tecnologia da Informação e Comunicação

6. Atendimento às demandas da sociedade, as relações com o setor produtivo e os APLs 

7. Políticas de Assistência Estudantil, Inclusão, Diversidade e formas de participação dos 

estudantes

8. Quadro de ofertas e atendimento à legislação e Ofertas em EaD

9. Programas de Internacionalização

10. Infraestrutura, Acessibilidade e sustentabilidade

11. A estratégia Institucional



Fórum Temático  - Temas Sugeridos

● A identidade Institucional - Nesta seção o IFRO precisa 

deixar claras as características que o identificam(qual a sua 

natureza, a sua razão de ser, o seu interesse, as 

características locais e regionais onde está inserido e atua, 

quais as suas áreas de atuação) - Foco nas características do 

Campus.

● Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão e Programas de 

Internacionalização - Nestes temas, devemos apresentar as 

principais políticas que regem as áreas finalísticas do 

Instituto e evidenciar qual a percepção do campus acerca 

das políticas executadas em cada uma das áreas finalísticas e 

quais as demandas possíveis/ideais para o próximo período. 

(é importante levar em consideração a conjuntura local e 

nacional).

● Acesso, Permanência e Êxito de estudantes - aqui é 

necessário estabelecer um diálogo estreito com  a realidade 

do campus e de cada curso. Buscar conhecer os 

aspectos/fatores potencializadores da evasão e/ou insucesso 

escolar em todos os níveis e apresentar uma perspectiva de 

garantia de acesso considerando as características inclusivas 

da Instituição. ( Focar na análise dos dados da unidade e na 

construção de perspectivas para o próximo período).

● Política de Desenvolvimento de Pessoal - Considerar 

os aspectos de dimensionamento da unidade 

(docente/tae); observar os Índices de Qualificação 

(IQCD e IQCTAE); Discutir os Planos de Qualificação e 

capacitação com especial atenção às demandas da 

unidade. 



Fórum Temático - Temas sugeridos

● Tecnologia da Informação e Comunicação - 

Infraestrutura de TI na unidade; Plano de capacitação de 

servidores; segurança; atendimento às demandas de 

desenvolvimento e suporte.

● Políticas de Assistência Estudantil, Inclusão, 

Diversidade e formas de participação dos estudantes - 

Discutir propostas de incremento às políticas voltadas 

para o atendimento aos estudantes em todas as suas 

especificidades e aquelas voltadas ao protagonismo 

juvenil na instituição.

● Atendimento às demandas da sociedade, as relações com o 

setor produtivo e aos APLs - Convidar membros da 

comunidade externa, parceiros, usuários e beneficiários 

potenciais dos serviços que o IFRO oferta para participar da 

construção das propostas, em especial quando se tratar das 

ofertas de cursos e vagas e das demandas de inovação.

● A estratégia Institucional - Discutir o modelo de gestão, 

definir as metas por objetivo estratégico da unidade, 

definir projetos estratégicos e pacificar o entendimento 

da gestão sobre a governança a ser estabelecida no 

campus para o monitoramento dos seus indicadores e 

metas.



Fórum Temático - Temas sugeridos

● Quadro de ofertas e atendimento à legislação - analisar o 
quadro de cursos e vagas, considerando a capacidade de 
ofertas da unidade - identificar potencialidades para 
ampliação, diversificação e verticalização da oferta - 
identificar possíveis necessidades de ajustes(revisão) no 
quadro de cursos e vagas.

● Ofertas em EaD - Discutir as ofertas de EaD(cursos e 
vagas); Discutir as áreas de abrangência da 
modalidade.

● Infraestrutura, Acessibilidade e sustentabilidade - Discutir 
um catálogo de infraestrutura para a unidade que contemple 
o ideal, o viável e o possível.



2ª PARTE - Discussão 
temática em grupos conforme 

os eixos temáticos 
estabelecidos.

3ª PARTE - 
Compartilhamento e 

validação das propostas 
temáticas e assembleia

1ª PARTE - Relatório/Palestra 
de apresentação de dados e 

sensibilização.

40’ a 60’
3h 40’ a 60’

Fórum de Planejamento



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Serão oportunizadas formas híbridas de participação:

1. Participação presencial nas discussões dos fóruns temáticos e no Fórum de Planejamento.
2. Participação virtual em lives temáticas e na elaboração de propostas

A PRODIN disponibilizou uma página no portal: https://portal.ifro.edu.br/pdi-2023-2027 e 
um módulo no SUAP para a coleta de contribuições, por tema: 
https://suap.ifro.edu.br/pdi/contribuicao/

https://portal.ifro.edu.br/pdi-2023-2027
https://suap.ifro.edu.br/pdi/contribuicao/


Sugestão para Organização das Informações

Sugere-se:

1. Que seja feita uma agenda ordinária de reuniões com previsão de temática - 
Isso facilita a programação da participação e a preparação da discussão temática.

2. Que sejam feitos registros (lista de presentes/virtuais e fotografias).

3. Que em cada fórum seja feito um resumo executivo das discussões e/ou 
propostas.



Cronograma genérico proposto

1. Os fóruns temáticos sejam realizados entre os meses de agosto e final de 
outubro.

2. O fórum de Planejamento será realizado ao longo do mês de novembro.



MODELO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL

A estratégia institucional, tem a finalidade de 
modernizar a gestão, racionalizar as decisões 
institucionais, promover agilidade e 
transparência dos processos, a clareza na 
comunicação, a segurança nas decisões, a 
eficiência e eficácia dos resultados.

           A Estratégia Institucional deve compreender:

1. O modelo de gestão que é baseado em resultados e 
com responsabilidades descentralizadas e 
compartilhadas.

2. Deve se balizar pelos referenciais estratégicos.

3. Deve abranger os objetivos estratégicos e os 
projetos estratégicos programados para o período.

4. Metas e indicadores claros que sinalizem os rumos 
da instituição.

5. O estabelecimento da governança estabelecida 
para gerenciar/acompanhar/sistematizar os dados 
para mensuração e análise.



REFERENCIAL ESTRATÉGICO

Promover a educação profissional, Científica e 
Tecnológica de excelência por meio da Integração entre 
ensino pesquisa e extensão, com foco na formação de 
cidadãos comprometidos com o desenvolvimento 
humano, econômico, cultural, social e ambientalmente 
sustentável.

Consolidar a atuação institucional, sendo reconhecido 
pela sociedade como agente de transformação social, 
econômica, cultural e ambiental de excelência.

MISSÃO 

- Por que o IFRO existe?

VISÃO 

- O que o IFRO quer ser no futuro?
(horizonte do PDI)

Ética - Transparência - Comprometimento - 
Equidade - Responsabilidade - Efetividade 

VALORES

- Como o IFRO vai se comportar no 
trajeto?



MAPA ESTRATÉGICO

Objetivos

P r o j e t o s            E s t r a t é g i c o s 

-Pessoas, 
Infraestrutura e 

Orçamento

-Processos

-Resultados

Perspectiva
Indicadores e 

Metas



RESULTADOS

Desenvolvimento Regional Sustentável

Formação de Cidadãos capazes de transformar a realidade 
social

Soluções Inovadoras para o avanço científico tecnológico e 
produtivo

Perspectivas e Objetivos Estratégicos



Intensificar a capacitação e qualificação dos servidores com foco nos resultados 
institucionais

PESSOAS INFRAESTRUTURA e ORÇAMENTO

Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional

Ampliar e consolidar a Infraestrutura acadêmica científica e tecnológica 

Otimizar a aplicação do orçamento e fomentar a captação extraorçamentária de 
recursos.

Perspectivas e Objetivos Estratégicos



PROCESSOS

Fortalecer e Ampliar as atividades de Educação a Distância

Consolidar e Expandir cursos em consonância com os Arranjos Produtivos Sociais e Locais

Fortalecer e Integrar Ações de Ensino Pesquisa Extensão e Inovação Tecnológica

Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de Ensino Pesquisa e Extensão 
nacionais e internacionais

Fortalecer a Comunicação institucional junto aos públicos estratégicos

Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão

Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional

Perspectivas e Objetivos Estratégicos


