CASE INSTITUCIONAL: Curso de Formação para
Gestores do IFFar: articulação entre Saberes-Fazeres de
Gestão e o PDI 2014-2018

Santa Maria, 16 de maio de 2019

Objetivo do Curso
Propiciar Formação Continuada aos gestores
(cargos diretivos) do Instituto Federal
Farroupilha, visando à articulação dos saberes
e fazeres de gestão e o PDI 2014-2018.

Outros objetivos articulados...

Objetivos Articulados ...
• Construção Social do Conhecimento

• Interações em Rede
• Reflexão sobre a Prática de Gestão
• Formação Continuada
• Mediação e Interação Social

• Trabalho Colaborativo

Este curso pretendeu ainda...
1. Propiciar aos gestores contato com conceitos e
informações gerais que permeiam a gestão de
instituições públicas de ensino;
2. Estabelecer estratégias para favorecer o trabalho
coletivo e a transparência da gestão no IF
Farroupilha;
3. Oferecer ferramentas que proporcionem a
compreensão administrativa e pedagógica da
gestão do IF Farroupilha situada nos contextos
micro e macro da instituição;

Este curso pretendeu ainda...
4. Estudar e avaliar as ações previstas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018);

5. Propiciar diferentes formas de integração aos gestores
iniciantes ( era o início de um novo período de gestão –
2016 – 2020).

Quem fez parte da Comissão Central
deste curso?
Pró - Reitora de Desenvolvimento Institucional:Nídia Heringer
Chefe de Gabinete: Angela Maria Andrade Marinho - VicePresidente da Comissão
Pró - Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação: Arthur
Pereira Frantz
Pró - Reitor de Ensino: Edison Gonzague Brito da Silva
Pró - Reitora de Extensão: Raquel Lunardi
Pró-Reitor de Administração: Vanderlei José Pettenon
Coordenação do Curso EAD: Susi Mara da Silva Alves

E QUEM FORAM OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM NAS
ORIENTAÇÕES E ATIVIDADES NO CURSO - edital

FORMADORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Angela Maria Andrade Marinho
Carla Comerlato Jardim
Carla Di Benedetto
Cinara Ewerling da Rosa
Cristiane Maria Alves
Daiele Zuquetto
Denise Valduga
Denize Sott
Luciana Dalla Nora dos Santos
Priscilla Guedes
Roberson Macedo de Oliveira
Susi Mara da Silva Alves

Os FORMADORES são responsáveis pelo
planejamento do material a ser
estudado em cada módulo, orientando
os instrutores nos objetivos e na
produção do material.

1.
2.
3.
4.

INSTRUTORES

André Lucas Paz Dias
Andreia dos Santos Felipe
Cristiane Maria Alves
Elisandra Teresinha Munareto de
Avila
5. Luciana Dalla Nora dos Santos
6. Rosane Arend
7. Susi Mara da Silva Alves
Os INSTRUTORES são responsáveis
pela organização, produção e
organização do material do Moodle,
além de realizarem o contato direto
com os gestores.

INSCRIÇÕES
Total de participantes inscritos no curso: 75
Unidades que participaram
Campus Santo Ângelo: 05
Campus Santa Rosa: 05
Reitoria: 25
Campus Panambi: 05
Campus Frederico Westphalen: 06
Campus Alegrete: 06
Campus São Borja: 07
Campus Júlio de Castilhos: 06
Campus Santa Augusto: 04
Campus Jaguari: 01
Campus São Vicente do Sul:05

Período do Curso/Tempo
Período: 2016 a 2017
Carga Horária Curso: 220 horas

Atividades Presenciais: formações TCU,
CGU, Governança, Liderança...

ANEXO II - CRONOGRAMA DOS MÓDULOS
MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

MÓDULO V

13/02 á 12/03

20/02 À 31/03

13/03 A 30/04

02/05 Á 18/06

19/06 a 31/08

AMBIENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO
CURSO

INTRODUÇÃO A EPT E A GESTÃO
DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE
ENSINO

PESSOAS E INFRAESTRUTURA

PROCESSOS INTERNOS

ALUNO

Duração de 4 semanas - 28 dias e
organizado em duas aulas. Será um
Módulo permanente com informações
básicas do curso

Duração de 6 semanas - 40 DIAS

Duração de 7 semanas - 49 DIAS

Duração de 7 semanas - 48 dias

Duração de 8 semanas - 74 DIAS

AULA 1 - TEMA A - De 13/02 a 26/02

AULA 1 - TEMA A - De 20/02 a
12/03

AULA 1 - TEMA A - De 13/03 a
19/03

AULA 1 - TEMA A - De 02/05 a 07/05

AULA 1 - TEMA A - De 19/06 a
25/06

Aula 2 - TEMA B - De 27/02 a 12/03

AULA 2 - TEMA B - De 13/03 a
31/03

AULA 2 - TEMA B - De 20/03 a
26/03

AULA 2 - TEMA B - De 08/05 a 14/05

AULA 2 - TEMA B - De 26/06 a
02/07

AULA 3 - TEMA C - De 27/03 a
02/04

AULA 3 - TEMA C - De 15/05 a 21/05

AULA 3 - TEMA C - De 03/07 a
09/07

AULA 4 - TEMA D - De 03/04 a
09/04

AULA 4 - TEMA D - De 22/05 a 28/05

AULA 4 - TEMA D - De 10/07 a
16/07

AULA 5 - TEMA E - De 10/04 a
16/04

AULA 5 - TEMA E - De 29/05 a 04/06

AULA 5 - TEMA E - De 31/07 a
06/08

AULA 6 - TEMA F - De 17/04 a
23/04

AULA 6 - TEMA F - De 05/06 a 11/06

AULA 6 - TEMA F - De 07/08 a
13/08

AULA 7 - TEMA G - De 24/04 a
30/04

AULA 7 - TEMA G - De12/06 a 18/06

AULA 7 - TEMA G - De 14/08 a
20/08
AULA 8 - TEMA H - De 21/08 a
31/08

Tendo em vista que estes dois módulos irão acontecer em alguns momentos de
forma concomitante, deverão combinar a avaliação e os periódos de realização
destas para evitar sobrecarga aos gestores.
Aqui o mesmo caso dos módulos I e II.. eles acontecerão de forma
concomitante, portanto, a necessidade de planejamento entre os
servidores responsáveis e os instrutores para não sobrecarregar os
gestores nas atividades.

* Recesso em julho .

PLANO DE ENSINO
AVALIAÇÃO

Para termos de aproveitamento do curso será
levada em conta a participação efetiva nas
discussões e interações nos fóruns e atividades
propostas no Moodle (Os gestores serão
considerados com aproveitamento no curso se
realizarem no mínimo duas atividades conclusivas
propostas em cada módulo).

Recortes de relatos do fórum sobre
EAD
“Sem dúvida, realizar um curso na modalidade a distância requer organização e

planejamento, o que na prática, nem sempre é fácil, tendo em vista as diversas
demandas que temos no nosso cotidiano. Considero este, um desafio. Tive
algumas dificuldades no início que já foram superadas.”
“As atividades de nosso dia-a-dia pode ser uma das grandes desculpas para
adiarmos uma formação de relevância a nossa profissão. Contudo, precisamos
evidenciar nossas dificuldades como falta de tempo, pouco interesse pela
leitura e criarmos alternativas em nossa agenda, afim de viabilizar uma rotina
de estudos. Essa rotina, proporcionará melhores condições ao organismo
estimulando o aprendizado, culminando no êxito formativo.”

“O resultado apresentado foi que eu tenho o perfil do aluno de um curso a
distância. Organizado, estudioso e pró-ativo, tem todos os pré-requisitos para
aprender num curso de qualidade. Para organizar meus estudos eu incluo na
minha rotina diária, definindo o tempo e o horário que irei me dedicar, para que
possa cumprir os prazos e tarefas estabelecidos.”

“Muito bom este teste! Nos faz refletir sobre nossas prioridades e se somos
disciplinados para um Curso EaD. Confesso que o fator tempo é um desafiador,
em contrapartida com a possibilidade desta ferramenta, nos proporciona a
organização para estudo em outros horários, dentro do prazo estabelecido!”
“Considero muito importante essa reflexão no início de um curso na modalidade
EAD”
“Fui tutor presencial durante 04 anos e convivi com alunos que relatavam não
conseguir adaptar seu tempo às atividades exigidas nos cursos.”
“Conforme o teste realizado, possuo perfil para ser aluno EAD, porém confesso
minha preocupação com o tempo disponível para leituras e realização das
atividades.”

“Tenho algumas experiências como aluna EAD, sempre fui muito atenta aos prazos e
entrega de atividades, porém acho que perde-se nas discussões . Considero que o
momento presencial é mais rico na interação entre os participantes, a resposta é
imediata e as dúvidas são logo sanadas. Também a escrita faz perder a
espontaneidade, pensa-se muito para expressar-se bem e,às vezes, até desiste-se
de expor dúvidas.”
"Você tem o perfil do aluno de um curso a distância. Organizado, estudioso e próativo, tem todos os pré-requisitos para aprender num curso de qualidade."
Apesar de já der trabalhado disciplinas no Técnico em Alimentos EAD, é primeira vez
que estou no papel de estudante EAD, um novo desafio!
Espero realizar com sucesso as atividades propostas, que sem dúvidas serão de
grande importância para o exercício das minhas atividades no IFFar.”
“Atualmente precisarei de bastante esforço para cumprir as etapas do curso EaD.
Mas nada que um pouco de organização não resolva os problemas.”
“Segundo o teste, eu tenho perfil para ser aluno EaD, porém a disponibilidade de
horário perante as nossas funções burocráticas, além das ações em sala de aula, me
impedem de me dedicar como deveria.”

Através dos relatos do fórum do Módulo I foi
possível constatar que a maioria tinha perfil de aluno
EAD ao realizar o teste, porém poucos tinham
experiências com essa modalidade de ensino.
Mesmo assim estavam comprometidos em se
ajustar diante das tarefas e participação nos
módulos, além da importância do curso e da forma
disponibilizada.

RELATÓRIO POR MÓDULO ACESSO
MÓDULO I

AVALIAÇÃO FINAL
Aspectos Positivos
Aspectos a Qualificar
Iniciar nova edição – 2019- PDI 2019-2026.
Transformar em curso geral

Definições Estratégicas do PDI

21

OBRIGADA!
Contato:
nidia.heringer@iffarroupilha.edu.br
Fone: 55- 999775210

