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4caderno de propostas

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

001 EXTENSÃO Programação da oferta de 
Cursos de Extensão Sim 2019/1 Não -

Justificativa

Há uma percepção de demanda de cursos que permitam a formação técnica continuada, em princípio, na área de Mineração. Isto 
decorre do fato dos cursos ofertados direcionarem-se, em geral, ao público do ensino superior e, por conseguinte carecerem de um 
conteúdo e linguagem adequados ao arcabouço teórico de técnicos de nível médio. Entende-se que, a importância destes cursos reside 
no fato dos mesmos contemplarem aspectos, culturais, sociais, econômicos e produtivos, tais como: • o reconhecimento, por parte das 
instituições educadoras e formadoras, do valor do profissional técnico de nível médio para a sociedade, na medida em que se oportuniza 
o desenvolvimento do saber de forma continuada.• a realização pessoal decorrente do acesso ao conhecimento oportunizado, de forma 
continuada, e consequente reconhecimento e ascensão profissional. • as demandas profissionais do setor produtivo na medida em que 
capacita tecnicamente, de forma continuada, o profissional.

Texto ou ideia 
Proposta Programação da Oferta de cursos de extensão com vistas à atualização e capacitação técnica de nível médio (pós-técnico)

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

002 EXTENSÃO Programação da oferta de 
Cursos de Extensão Sim 2019 Não -

Justificativa Inclusão de cursos livres como possibilidade de cursos de extensão. Não são apenas os cursos FICs, constantes no catálogo do MEC, cursos 
para demandas específicas da comunidade podem e são oferecidos pelo IFG como cursos livres.

Texto ou ideia 
Proposta

P. 71, Item 3.1.3 Programação da oferta de Cursos de Extensão - Inclusão: “Os cursos de Extensão do IFG são cursos livres  e de Formação 
Inicial e Continuada (FIC)...”
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Nº Ordem Eixo Tema abordado

Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

003 EXTENSÃO Projeto – Preparatório para 
ingresso no IFG Sim 2020 Sim 01 por ano

Justificativa Integração com a comunidade externa; Reduzir os índices de evasão e retenção

Texto ou ideia 
Proposta

Preparar estudantes de escolas públicas que cursam o último ano do Ensino Fundamental para ingresso no IFG, na forma de projetos de 
extensão de cursos preparatórios para o ensino médio, com foco nas disciplinas básicas (Português, Matemática etc.) e ofertar cursos de 
nivelamento, por meio de projetos de ensino, para alunos ingressantes. 

Indicador: Quantidade de estudantes participantes. 
Meta: Formação de, no mínimo, uma turma por ano para tipo de projeto.

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

004 EXTENSÃO Empresa júnior Não - Não -

Justificativa Não foi apresentado pelo proponente

Texto ou ideia 
Proposta Criação de empresa Júnior dentro do instituto

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

005 EXTENSÃO Egressos Sim 2018/2 Não

Justificativa Sensibilização dos concluintes sobre a importância de não se perder o vínculo com a instituição.

Texto ou ideia 
Proposta

Implementar Portal de Egressos e Encontro de Egressos/Festa da Saudade. Manter atualizados os dados pessoais dos alunos durante seu 
permanência na instituição.
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Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

006 EXTENSÃO Egressos Sim 2019 Não -

Justificativa Não foi apresentado pelo proponente

Texto ou ideia 
Proposta Viabilizar anualmente um Encontro de Egressos por campus ou por curso, abrigado dentro de um evento institucional (SECITEC ou SIMPEEX).

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

007 EXTENSÃO Egressos Não - Não

Justificativa O PDI-2012-2016 prevê as ações a serem implementadas quanto ao tema em questão e, uma vez que a Portaria nº 2712/2016, que 
regulamenta a Política de Acompanhamento de Egressos, foi elaborada, deve-se revisar o próximo PDI para citá-la.

Texto ou ideia 
Proposta Item 5.5., páginas 107 a 109, vê-se a necessidade de propor a revisão do texto, como mencionar a Portaria nº 2712/2016 no novo PDI.

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

008 EXTENSÃO Estágio Sim 2018/2 Não -

Justificativa Não foi apresentado pelo proponente

Texto ou ideia 
Proposta Criar seminários de capacitação e avaliação dos procedimentos e projetos para estágio



7 caderno de propostas

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

009 EXTENSÃO Projeto de ação social Não - Sim 1 projeto de 
ação social

Justificativa Não foi apresentado pelo proponente

Texto ou ideia 
Proposta

Texto original: 12) implementação de pelo menos um projeto de ação social que tenha relação com ensino, pesquisa e/ou extensão em 
cada câmpus Texto proposto: 12) implementação de pelo menos um projeto de extensão de ação social que tenha relação com ensino, 
pesquisa e/ou extensão em cada câmpus até 2019 e com o aumento gradativo até o final do prazo de vigência deste PDI;

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

010 EXTENSÃO Projeto voltado a preservação 
do meio ambiente Sim 2019 Sim 01 / ano

Justificativa Fomentar projetos ligados à preservação do meio ambiente.

Texto ou ideia 
Proposta Criar edital específico de extensão voltado para o tema preservação do meio ambiente.

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

011 EXTENSÃO
Projeto voltado a promoção de 
Direitos Humanos e igualdade 
étnico Racial

Sim 2019 Sim 1 evento / ano

Justificativa Promover a inserção social.



8caderno de propostas

Texto ou ideia 
Proposta

Desenvolver ações relacionadas à promoção dos direitos humanos e à igualdade étnico-racial, em cada Câmpus, por meio da aproximação 
com organizações da sociedade civil (associações, fóruns, comunidades quilombolas, entre outras)

Indicador: Número de eventos realizados
Meta: 01 evento por ano.

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

012 EXTENSÃO Projeto de Permanência e êxito 
com recorte étnico-racial Sim - Não -

Justificativa
Importância de diagnosticar o perfil da comunidade atendida e propor às equipes multidisciplinares dos câmpus a implementação do 
recorte étnico-racial dos projetos de permanência e êxito. Além disso, garantir o atendimento as exigências colocadas pela Resolução 
Consup/IFG 002/2017

Texto ou ideia 
Proposta

Proposta 8- Projeto de acompanhamento para alunos/as negros/as, indígenas e quilombolas,  implementado por equipe multidisciplinar 
das áreas de saúde, educação e assistência social, capacitada para dar tratamento à questão étnico-racial

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

  
013 EXTENSÃO Parcerias internacionais Não - Não -

Justificativa Essa proposta foi pactuada no Grupo Temático de Trabalho Local da Pró-Reitoria de Extensão.

Texto ou ideia 
Proposta

Convênios e Parcerias Interinstitucionais
A celebração de parcerias estabelecidas por meio de instrumentos jurídicos contribuem para estreitar as relações entre instituições, assim 
como, auxiliam no aprimoramento das capacidades institucionais, a otimização do uso de recursos materiais e intelectuais e para a inserção 
regional, nacional e internacional do IFG. O estabelecimento de parcerias é a melhor evidência do interesse do IFG em integrar-se ao 
contexto social em que se situa e nele contribuir para a execução de políticas públicas, para a melhoria da qualidade de vida da população 
e para o desenvolvimento sócio-econômico.  
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Objetivos:
a)Buscar novas parcerias com diversos órgãos e instituições públicas ou privadas, de âmbito municipal, estadual, federal, internacional para 
o desenvolvimento da política de estágio, projetos sociais, culturais, educacionais, tecnológicos, prestações de serviços, com objetos que 
proponham desenvolver iniciativas para o ensino, pesquisa,  extensão e gestão do IFG, estreitando as relações com as comunidades nas 
quais são inseridos os Câmpus e Reitoria, a fim de articular ações que reforcem e aproximem o IFG de seus parceiros.
b)Propor o mapeamento e a avaliação dos trâmites e fluxos existentes nas diretrizes, normatizações e orientações para a celebração 
de parcerias no IFG, a fim de padronizar e atualizar os procedimentos operacionais para a melhoria na formalização dos instrumentos 
jurídicos.
c)Criar um sistema de acompanhamento de parcerias no IFG, tornando o processo totalmente digital, permitindo o proponente verificar 
a tramitação de suas propostas e Convênios nas instâncias do IFG, assim como, ter acesso à cópia digitalizada dos instrumentos jurídicos 
formalizados pela Instituição, além de dar maior celeridade e transparência aos trâmites.
Realização da proposta: 2019/1 a 2020/2

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

014 EXTENSÃO
Construção de instâncias de 
diálogo permanente com a 
OSC

Sim 2019 Não -

Justificativa

As organizações da sociedade civil têm um papel fundamental na busca de soluções inovadoras. Portanto, somente com o protagonismo, 
engajamento, adesão e compromisso de todos é que se pode esperar mudança reais nos cenários nacional, regional e local.
“Acredito muito na sociedade buscando a solução de problemas, participando de forma comunitária. Não é só chegar um programa de 
governo e achar que está resolvido. Qual é o engajamento e a adesão às políticas públicas? As OSC podem ajudar nesse diálogo, nesses 
serviços, com mais protagonismo, mais engajamento. É preciso prestar atenção na sociedade civil. Há um número enorme de organizações 
com serviços de qualidade que precisam ser fortalecidas. Claro que a obrigação é do Estado, mas se deve deixar espaços e canais da 
participação da sociedade civil na busca de soluções. Não é só o Estado que vai buscar. Isso é responsabilidade do setor privado também. O 
papel das empresas vai além de gerar empregos e pagar impostos. É necessário ter compromisso num país com tanta desigualdade. Fazer 
parte da solução de problemas sociais. E é importante que a sociedade cobre isso das empresas”.
Muitas vezes, as OSC podem ter um entendimento mais próximo da real situação de determinado problema, do que o próprio Estado. 
Desta forma, dar voz à comunidade é se adiantar na solução dos problemas. E como o IFG objetiva atender as necessidades na área da 
educação e profissionalização das regiões onde está inserido, estabelecer parcerias com as OSC será fundamental para esse atendimento.
Desta forma, ouvir as associações de classe, ONG’s, OSCIP’s, sindicatos, fundações etc. deve ser uma das políticas de nossa instituição.

Texto ou ideia 
Proposta Estabelecer um canal de diálogo permanente com a sociedade civil organizada.
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Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

015 EXTENSÃO Programas extensionistas Sim 2019 Sim 1 programa de 
extensão.

Justificativa Garantir que cada campus tenha pelo menos um programa de extensão.

Texto ou ideia 
Proposta Formação e desenvolvimento de ações efetivas de identificação de parcerias que possibilitem a regularidade e continuidade dos programas.

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

016 EXTENSÃO
Construção de instâncias de 
diálogo permanente com a 
OSC

Sim 2019 Sim 02 / ano.

Justificativa Viabilizar a realização do projeto “Conhecendo o IFG – empresas” em cada campus.

Texto ou ideia 
Proposta Promover encontros com os empresários locais para apresentação da instituição.

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

017 EXTENSÃO Eventos Institucionais Não - Não -

Justificativa Proposta oriunda do GT de Extensão da Reitoria. Aprovada por unanimidade.  Visa aprimorar a organização dos eventos institucionais, no 
sentido do cumprimento de seus objetivos.
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Texto ou ideia 
Proposta

Eventos Institucionais
Metas
- Levantamento da atual demanda de eventos da Instituição (1º semestre 2019)
- Estudo da demanda institucional (2º semestre 2019)
- Revisão dos projetos de eventos institucionais (2º semestre 2019)
- Organização de periodicidade dos eventos institucionais (1º semestre 2020)
- Elaborar regulamento de Eventos do IFG (1º semestre 2020)
- Elaborar conjunto de instrumentos para aplicação do Regulamento de Eventos (1º semestre 2020)
- Sensibilização para a participação integrada de nos eventos institucionais, para melhor aproveitamento e divulgação das atividades 
desenvolvidas no ensino, pesquisa e extensão (2º semestre 2020).                                                                                                                                                                                                        
Atuar com parcerias interinstitucionais (2º semestre 2020)
Sistematizar a agenda global de eventos do IFG (1º semestre 2021)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Os Eventos Institucionais deverão, por sua natureza, estar alinhados às políticas institucionais. Para tanto, é necessário que haja projeto em 
que constem os objetivos do evento, a política institucional, público-alvo e como será a sua realização, de modo que envolva o IFG como 
todo, com a participação das pró-reitorias e dos câmpus, bem como dos setores da Instituição responsáveis pela comunicação, transporte, 
eventos, dente outros.

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

018 EXTENSÃO Eventos Institucionais Sim 2019 Não -

Justificativa Fortalecer os eventos institucionais (SECITEC etc.)

Texto ou ideia 
Proposta Disponibilização de recursos internos e prospecção de recursos externos via editais para realização dos eventos institucionais (SECITEC etc.)

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

019 EXTENSÃO Eventos Institucionais Sim 2018/2 Não -

Justificativa Atrair novos estudantes para propagar as intenções do Instituto.
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Texto ou ideia 
Proposta Feiras de conteúdos jovens, como por exemplo, feira de animes, games e series. 

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

020 EXTENSÃO Assistência estudantil Não - Não -

Justificativa Essa proposta foi pactuada no Grupo Temático de Trabalho Local da Pró-Reitoria de Extensão.

Texto ou ideia 
Proposta

Estrutura de atendimento aos alunos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
O IFG deve ser capaz, por meio dos NAPNE, de fornecer ambiente adequado para atendimento do Programa Apoio Psicossocial da Política 
de Assistência Estudantil do IFG bem como para orientação de estudantes com necessidades de saúde ou alimentares especiais para uso 
de restaurantes estudantis, cantinas escolares ou outros equipamentos visando a inclusão, a Segurança Alimentar e Nutricional, a defesa 
do direito de se alimentar, a saúde e melhoria da qualidade de vida. 
Realização da proposta: 2018/1 a 2022/2

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

021 EXTENSÃO Assistência estudantil Não - Não -

Justificativa Essa proposta foi pactuada no Grupo Temático de Trabalho Local da Pró-Reitoria de Extensão.

Texto ou ideia 
Proposta

Articulação Ensino/Pesquisa/Extensão
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar diagnóstico institucional da situação socioeconômica dos estudantes do IFG, juntamente com dados da Política de Permanência e 
Êxito, a fim de criar parâmetros para melhor atender ao estudante no que se refere à distribuição e valor do recurso por programa, bem 
como programas necessários.
Vincular as ações da Comissão Permanente em Assistência Estudantil do IFG (CPAE/IFG) com a Política de Permanência e Êxito no sentido 
de reduzir os índices de evasão. Criar condições de coletar, analisar e realizar pesquisas de dados relevantes à pró-reitoria, sistematiza-los 
e divulga-los juntamente com suporte técnico da pesquisa e do ensino. 

Realização da proposta: 2018/1 a 2019/1
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Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?2

022 EXTENSÃO Assistência estudantil Sim 2018/2 Não -

Justificativa Essa proposta foi pactuada no Grupo Temático de Trabalho Local da Pró-Reitoria de Extensão.

Texto ou ideia 
Proposta

Assistência Estudantil (política e financiamento)

Criação dos documentos orientadores que norteiam os procedimentos e execução dos programas da Política de Assistência Estudantil 
(PAE) do IFG, bem como avaliação e acompanhamento permanente desta política. 

Realização da proposta: 2018/2

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

023 EXTENSÃO Assistência estudantil Sim 2018/2 Não -

Justificativa Essa proposta foi pactuada no Grupo Temático de Trabalho Local da Pró-Reitoria de Extensão.

Texto ou ideia 
Proposta

Assistência Estudantil (política e financiamento)

Avaliar anualmente a destinação de recursos da instituição a fim de propor e compor os dados orçamentários do IFG bem como valorizar 
o cumprimento da PNAES mediante sua importância para a instituição.

Realização da proposta: 2018/1 a 2022/2
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Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

024 EXTENSÃO Assistência estudantil Sim 2019 Não -

Justificativa Essa proposta foi pactuada no Grupo Temático de Trabalho Local da Pró-Reitoria de Extensão.

Texto ou ideia 
Proposta

Assistência Estudantil (política e financiamento)

O IFG deve aprimorar-se para conseguir ampliar a utilização do recurso bem como demais diretrizes do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) nos seus câmpus de acordo com a Lei 11.947/2009 e suas resoluções.

Realização da proposta: 2018/1 a 2020/2

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

025 EXTENSÃO Fomento a extensão Sim 2019 Sim 2 bolsas por 
campus

Justificativa Para manutenção dos programas de extensão (insumos etc).

Texto ou ideia 
Proposta Criação de 2 bolsas de fomento extra edital de projetos escolhidos pelo Conselho de Campus.

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

026 EXTENSÃO Fomento a extensão Sim 2019 Sim
2 ações de 
extensão por 
edital / Câmpus

Justificativa Estabelecer um quantitativo mínimo de ações de extensão aprovados por campus.
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Texto ou ideia 
Proposta Garantir via edital, no mínimo, 2 ações de extensão por campus.

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

027 EXTENSÃO Eventos Institucionais Sim - Não -

Justificativa Aprimorar os processos de organização e gestão dos eventos institucionais.

Texto ou ideia 
Proposta Reestruturação das comissões de organização dos eventos, com inclusão de no mínimo um profissional de produção.

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

028 EXTENSÃO Eventos Institucionais Sim - Não -

Justificativa Reavaliar a periodicidade, aprimorar os processos de organização e gestão dos eventos institucionais.

Texto ou ideia 
Proposta Realização de avaliações finais pós evento.

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

029 EXTENSÃO Eventos Institucionais / JIF Sim - Não -

Justificativa
Há uma discussão na área de Educação Física sobre como os jogos têm sido desenvolvidos na instituição. Os projetos de inicação esportiva 
são desenvolvidos com os alunos do IFG e não envolvem a comunidade externa, devendo por isso ser tratados como projetos de ensino, 
não de extensão.
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Texto ou ideia 
Proposta

P. 73, Item 3.2 - Inclusão: 11. Reestruturação dos Jogos dos Institutos Federais - JIFs, como Evento de Ensino, vinculados à iniciação esportiva 
desenvolvida como Projetos de Ensino nos câmpus.

Nº Ordem Eixo Tema abordado
Há expectativa de prazo de 
implantação Há quantitativo esperado ?

Sim / Não Qual ? Sim / Não Qual ?

030 EXTENSÃO
Procedimentos para o 
desenvolvimento de Projetos 
de Extensão

Não - Não -

Justificativa inclusão de item para melhorar programas de ações de extensão

Texto ou ideia 
Proposta 8. Descentralizar os procedimentos burocráticos, de forma que os Câmpus tenham maior autonomia na aprovação de projetos.” 
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