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SÍNTESE
Neste tempo de pandemia em que o ensino não presencial (remoto) tem substituído as
atividades de sala aula, O IFRO PVZN realiza diversas formações pedagógicas e capacitações em
metodologias ativas e investido recursos financeiros para aquisição de computadores, pacotes de
internet, auxílios diversos como bolsas estudantes, auxílio permanência, para que os alunos alcancem
seus objetivos de aprendizagem com êxito. Logo, resolvemos ir além nas disciplinas de
Desenvolvimento Regional (DR) e Gestão de Projetos (GP) do CST em Gestão Pública com a
proposta de integração das disciplinas. Por isso, propomos com este projeto que os alunos
compreendam e apliquem as técnicas de elaboração de termos de intenção de projetos voltados para
os contextos públicos (entenda-se toda sociedade) de desenvolvimento regional, com foco nos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), contribuindo para a Agenda 2030. O objetivo
geral integrar a técnica de elaboração mínima de projetos (TIP ou PITCH) aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) a partir de contextos amazônicos regionais ou locais, urbanos
ou rurais, vinculados ou não vinculados ao Núcleo de Ação Sustentável (NAS) do IFRO PVZN. A
justificativa foi permitir que os alunos tenham condições de colocar em prática o aprendizado dos
conteúdos das disciplinas envolvidas, entre elas os temas relevantes de Desenvolvimento Regional
discutidos em sala de aula (via Google Meet e AVA), especialmente aqueles ligados ao
Desenvolvimento Regional Sustentável. Para tanto, o foco de aprendizagem em conteúdos perpassa
pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU),
amplamente divulgados como ODS, dando sentido à sua aplicação em contextos locais e regionais
amazônicos. Para materializar os objetivos (ODS) como práticas sustentáveis, orientamos de forma
sistematizada, que os alunos se guiassem pelas metas do Projeto de Consolidação do Núcleo de Ação
de Sustentável (NAS) do IFRO PVZN a serem executadas no ano de 2021. A primeira etapa do
projeto: foi a escolha dos alunos entre os 17 ODS (especificamente os ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 14),
para elaborar uma proposta de TIP associados aos ODS e suas respectivas dimensões selecionados
organizado na disciplina de Desenvolvimento Regional. A segunda etapa do Projeto: constituiu na
apresentação dos respectivos projetos no dia 12/05/2021 para os professores das respectivas
disciplinas, onde receberam sugestões de melhorias para apresentar na VII Semana do Meio
Ambiente. Principais resultados: O projeto contribuiu para o pensamento multiplicador de ações
voltados para os ODS de nossos discentes e trouxe insigths para prover no futuro indivíduos capazes
de elaborarem projetos aplicáveis e voltados para as necessidades dos municípios que residem. É
notório destacar que impulsionar aos discentes a elaboração de ações que vislumbram o
desenvolvimento regional a partir dos ODS têm um grande poder de mobilização através de pequenas
ações a nível regional e como impactar positivamente na implementação da Agenda 2030.
Considerações finais: O projeto em tela desvelou inúmeras possibilidades de articulação a partir das
metodologias ativas de sala de aula invertida e educação baseada em projetos. Além disso, foi possível
articular diversos eventos e conteúdos internos das disciplinas a contextos e eventos externos.
Esperamos que mais professores se interessem por estas metodologias que podem revolucionar a
forma como os alunos participam das aulas síncronas e assíncronas, bem como dos projetos de ensino,
pesquisa e extensão.

