
 

FÓRUM LOCAL PARA A CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

INSTITUCIONAL DO IF SERTÃO PERNAMBUCANO 

16 a 18 de Junho de 2015 

FICHA DE INSCRIÇÃO  Nº ________ 

Nome completo 

 

Contato: Telefone/ e-mail 

 

 

Participante 

(    ) docente                  (   ) técnico-administrativo        (   ) aluno                (   ) comunidade externa   

 

Campus do IF Sertão-PE 

 

Eixo Temático que deseja participar no Grupo de Trabalho ( GT) 

 

(  ) 1. Inserção Regional  

Descreverá a contextualização da região e de cada Campus; o contexto educacional da região e a suarelação com os 

arranjos regionais. 

 

(   ) 2. Princípios Filosóficos-Metodológicos 

Descreverá a defesa da instituição pública de ensino laica, autônoma e democrática com os Direitos humanos e 

ambientai; assim como a Ética,a cooperação e responsabilidade a fim de transformar o mundo como sujeito histórico. 

 

(    ) 3.Organização Didático-Pedagógica 

Descreverásobre Organização Didática, integralização curricular,prática profissional, estágio, produções acadêmicas 

e científicas para uso pedagógico. 

 

(   ) 4. Política de Ensino 

Descreverá sobre ensino e aprendizagem; compromisso com a educaçãoprofissional e tecnológica; níveis e 

modalidades de ensino; verticalização do ensino; Educação à distância; Educação inclusiva; Concepção de Curriculo; 

Concepção de Avaliação; Políticas para acesso, permanência e conclusão com êxito; Programas de ensino; 

Protagonismo Discente; Reconhecimento e certificação de estudos 

 

(   ) 5. Políticas de Extensão 

Descreverá sobre concepção, importância, objetivos, organização, estratégias e programas de Extensão. 

 

 

   (   ) 6. Políticas de Pesquisa 

Descreverá sobre incentivo à formação de grupos de PD&I; à pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e 

inovação (PD&I);também sobre a consolidação e fortalecimento de linhas de pesquisa, grupos, núcleos e laboratórios 



de pesquisa, vinculados à atuação institucional; abertura aos Mestrados Profissionais e Especialização latu sensu em 

rede; Transferência de tecnologia das pesquisas desenvolvidas, com efetiva interação com a comunidade;  Incentivo à 

divulgação social das pesquisas; Comitê científico e Programa de bolsas internas e externas. 

 

(   ) 7. Políticas de Gestão 

Descreverá sobre Gestão democrática; Mecanismos de monitoramento da gestão democrática; Ouvidoria; Órgãos 

colegiados e Representativos; Comissões Permanentes e Organização Estudantil. 

 

(   ) 8. Responsabilidade Social 

Descreverá sobre Inclusão Social; Desenvolvimento econômico e social da região; Sustentabilidade-Educação 

Ambiental; Promoção do bem estar da comunidade. 

 

 

___________________________ , ______de Junho de 2015 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(via do participante) 

 

 

FÓRUM LOCAL PARA A CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

INSTITUCIONAL DO IF SERTÃO PERNAMBUCANO 

16 a 18 de Junho de 2015 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  Nº ________ 

Nome completo 

 

Eixo Temático que deseja participar no Grupo de Trabalho ( GT)/ Campus 

 

Participante 

(    ) docente                  (   ) técnico-administrativo        (   ) aluno                (   ) comunidade externa   

 

Data do Evento: _______________________________ Horário: ____________ 

 

Local: 

_________________________________________________________________ 

 

 


