




Editorial
29 de dezembro de 2008...  Nesse dia, com a sanção da Lei nº 11.892, o 

Distrito Federal conquistou uma reparação histórica com a Educação Pro-

fissional, Científica e Tecnológica. Ali nascia o Instituto Federal de Brasília – 

uma semente que foi plantada em solo fértil, na Capital do País, sedenta por 

qualificação profissional.

Nos 10 primeiros anos de sua existência, o IFB cresceu e ampliou-se. Um 

a um, foram sendo implantados os 10 campi da instituição, cada qual com a 

sua área de atuação bem definida, características próprias e personalidades 

diferentes que refletem os anseios, desejos e conquistas da região em que 

estão inseridos.

Assim como seus irmãos – demais Institutos da Rede Federal de Educa-

ção Profissional, Científica e Tecnológica – o IFB avançou muito nesta pri-

meira década de funcionamento, necessitando, ainda, ampliar a divulgação 

do bem e valor, pelo conhecimento que porta para a sociedade. Por isso, a 

nova revista ganhou o nome de “Identidade IFB”. Aqui, procuramos mostrar 

a ‘cara’ do instituto, o que oferece de melhor e todo o seu potencial futuro. 

Esta revista teve o desafio de reunir, em uma única publicação, as mais 

variadas vertentes dos serviços e atividades que o Instituto Federal de Bra-

sília faz e oferece. Buscamos refletir as cores, traços e marcas daqueles que 

constroem o IFB, apresentando toda a diversidade e inclusão que a institui-

ção demonstra nos corredores dos seus campi e em seus inúmeros projetos 

desenvolvidos. Um espaço acolhedor e plural, assim como somos. 

Nas 36 páginas publicadas, apresentamos números, histórias e casos de 

sucesso que comprovam que estamos no caminho certo. Já são mais de 17 

mil diplomas e certificados emitidos, ou seja, 17 mil histórias que tivemos a 

oportunidade e honra de ajudar a mudar, para melhor. 

Mas queremos e temos de continuar. A disputa por uma vaga a cada se-

mestre letivo – quando conseguimos oferecer oportunidades a menos de 

10% do total de candidatos inscritos – mostra-nos uma imensa demanda 

de trabalho, que nos norteia e nos avisa de que temos muito caminho a 

percorrer. 

Apesar dessa linda história já trilhada, continuamos com o desafio diário 

de nos fazer amplamente conhecidos. Assim seguiremos firmes, até que to-

dos os cidadãos do Distrito Federal tenham a consciência de que aqui eles 

podem encontrar qualificação de qualidade, pública e gratuita.

Ajude-nos, também, nessa luta. Entregue esta revista a alguém, a quem 

você imagina que o IFB possa fazer a diferença. Fale da nossa instituição 

com seus familiares, amigos e conhecidos. Juntos, seguiremos fortalecendo 

a nossa “Identidade IFB” em prol de uma sociedade cada vez mais justa e 

próspera.

Boa leitura.
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IFB Sustentável
Pensando na preservação do meio ambiente, o 

IFB implementa ações e projetos com foco na sus-
tentabilidade. Os “telhados verdes”, instalados nos 
campi Brasília, Gama e Samambaia, amenizam a 
temperatura das salas dos prédios e, consequen-
temente, causam economia de energia, além de 
assegurarem a captação da água da chuva que é 
utilizada nas descargas dos vasos sanitários e na ir-
rigação de plantas. 

As instalações das unidades também possuem 
torneiras com temporizador, lâmpadas LED, ilumi-
nação com sensor de presença e concregrama em 
estacionamentos, que diminuem os efeitos nocivos 
no meio ambiente e auxiliam a natureza a manter-
-se verde e rica e a eliminar resíduos tóxicos. Além 
disso, o Campus Recanto das Emas possui postes 
com energia solar.

O IFB é para todos!
Promover a inclusão é um dos valores institucio-

nais do IFB. Por isso, o instituto preza o acesso total 
dos estudantes, dos servidores e de toda a comuni-
dade acadêmica às estruturas dos campi, que con-
tam com mapas, sinalização de pisos táteis e placas 
com textos em braile e com caracteres em relevo. 

Os banheiros possuem sanitários acessíveis, e os 
auditórios, espaços e assentos reservados, alguns, 
inclusive, com espaço para cão guia. Já os estacio-
namentos contam com vagas reservadas, confor-
me a legislação, e rotas acessíveis. 

Todas as instalações mais recentes, como o 
Campus Recanto das Emas, o auditório e o aloja-
mento estudantil do Campus Planaltina, já foram 
construídas seguindo as normas vigentes de aces-
sibilidade. Já as infraestruturas mais antigas do IFB 
estão sendo adequadas para atender às necessida-
des de todos.

C om uma área total equivalente a mais de 1,1 mil campos de futebol, o Instituto 

Federal de Brasília (IFB) conta atualmente com 10 campi espalhados por 

todo DF: Brasília (1), Ceilândia (2), Estrutural (3), Gama (4), Planaltina (5), Recanto 

das Emas (6), Riacho Fundo (7), Samambaia (8), São Sebastião (9) e Taguatinga 

(10). Com prédios próprios e uma estrutura completa para atender mais de 19 mil 

estudantes, as unidades do IFB contam com laboratórios, bibliotecas, ginásios de 

esporte, espaços de vivências, além de salas de aula equipadas para atender a 

todas as necessidades acadêmicas dos alunos.

SUSTENTÁTIL
Unindo estas duas tendências – sustentável e 

acessível – estudantes e professores do Campus 
Samambaia desenvolveram o projeto “Sustentátil”, 
que consiste em aproveitar resíduos da construção 
e demolição para desenvolvimento de produtos tá-
teis que auxiliem na acessibilidade de deficientes 
visuais.

O projeto, premiado pelo edital Fábrica de Ideias 
Inovadoras (FABIN) Empreendedor de 2016, tor-
nou-se um negócio, e os produtos já estão sendo 
aplicados em algumas áreas do Campus Samam-
baia e também estão sendo fornecidos para em-
presa responsável pela construção do Campus 
Recanto da Emas.
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IFB:detalhe do telhado de grama

Campus Planaltina (CPLA) 
Área total: 760,92 ha
Salas de aulas: 25
Laboratórios: 10
Espaço esportivo: 2 quadras  
poliesportivas, sendo uma coberta  
e uma descoberta
Biblioteca: 1
Auditório: 1

Campus Brasília (CBRA) 
Área total: 42.000,00 m²
Salas de aulas: 39
Laboratórios: 33
Espaço esportivo: Ginásio coberto com  
sala de musculação, quadra poliesportiva,  
piscina adulto e piscina infantil
Biblioteca: 1
Auditórios: 3

Campus São Sebastião (CSSB) 
Área total: 31.489,63 m²
Salas de aulas: 20
Laboratórios: 27
Espaço esportivo: Ginásio coberto  
com quadra poliesportiva
Biblioteca: 1
Auditórios: 3

Campus Estrutural (CEST) 
Área total: 25.054,74 m²
Salas de aulas: 12
Laboratórios: 8
Espaço esportivo: Ginásio coberto  
com quadra poliesportiva
Biblioteca: 1
Auditório: 1

Campus Riacho Fundo (CRF1) 
Área total: 60.000,00 m²
Salas de aulas: 12
Laboratórios: 10
Espaço esportivo: Ginásio coberto 
com quadra poliesportiva
Biblioteca: 1
Auditório: 1

Campus Taguatinga (CTAG) 
Área total: 30.000,00 m²

Salas de aulas: 20
Laboratórios: 27

Espaço esportivo: Ginásio coberto  
com quadra poliesportiva

Biblioteca: 1
Auditórios: 3

Campus Ceilândia (CCEI) 
Área total: 19.800,00 m²

Salas de aulas: 13
Laboratórios: 10

Espaço esportivo: Ginásio coberto  
com quadra poliesportiva

Biblioteca: 1
Auditório: 1

Campus Samambaia (CSAM) 
Área total: 30.006,05 m²

Salas de aulas: 21
Laboratórios: 23

Espaço esportivo: Ginásio coberto 
com quadra poliesportiva

Biblioteca: 1
Auditório: 1

Campus Gama (CGAM) 
Área total: 75.315,30 m²
Salas de aulas: 22
Laboratórios: 24
Espaço esportivo: Ginásio  
coberto com quadra poliesportiva
Biblioteca: 1
Auditório: 1

Campus Recanto das Emas (CREM) 
Área total: 27.556,76 m²

Salas de aulas: 11
Laboratórios: 4

Espaço esportivo: quadra  
poliesportiva coberta

Biblioteca: 1
Auditório: 1



R E V I S T A  I D E N T I D A D E   I F B  –  7

FLUXO DO PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS TÉCNICOS

CRONOGRAMA

PUBLICAÇÃO  

DO EDITAL 

Inscrições on-line /  
entrega da documentação
comprobatória para reserva

de vaga* / período para
alteração da inscrição 

Análise da  
documentação
comprobatória �

Publicação  do resultado
preliminar da análise

Interposição  de recurso  
do resultado preliminar� 

da análise 

Publicação   
do resultado final  

da análise
SORTEIO DE VAGAS 

Publicação  do resultado  
do sorteio e convocação

para matrícula

MATRÍCULA  em  
primeira chamada

Convocação  dos  
candidatos da lista  

de espera (se necessário)

Manifestaçãoƒde  
interesse do candidato  

pela vaga 

Publicaçãoƒ 
da lista de interessados  

e convocação para  
matrícula

MATRÍCULA  em  
segunda chamada

Previsão para o  
INÍCIO DAS AULAS

Publicação  das  
demais convocações  

para matrícula  
(se necessário)

Oferta de  
vagas remanescentes   

à comunidade  
(se necessário)

INSCRIÇÕES

Ampla� 
Concorrência 

Reserva  
de Vagas

Documentação� 
aprovada? 

SORTEIO

Convocação 
para matrícula

MATRÍCULA em� 
primeira chamada

Todas as vagas 
preenchidas? 

Oferta de vagas
remanescentes à� 

comunidade 
(se necessário) 

Publicação  da lista
de interessados 

Convocação�dos 
sorteados para

matrícula 

MATRÍCULA�em� 
segunda chamada

Todas as vagas 
preenchidas? 

Convocações�até  
o término da lista  

ou das vagas  
(o que ocorrer  

primeiro) 

S

Publicação  do
resultado

Todas as vagas 
preenchidas? 

Candidato será
excluído do  

processo 

Convocação dos
candidatos da lista
de espera para a
manifestação de
interesse na vaga 

Manifestação de
interesse? 

ENCERRAMENTO 
das matrículas 

Entrega da€ 
documentação 
comprobatória 

S

N

S

N

S

N

S

N

N



5% 35%

60%

50% 50%

56,18% 43,82%

Pessoas com
Deficiência

Renda familiar�menor�ou igual a�1,5
salário-mínimo�por pessoa

Renda familiar�maior que�1,5
salário-mínimo�por pessoa

Autodeclarado�preto,
pardo�ou índio

com deficiência sem deficiência com deficiência sem deficiência

Escola Pública

Ampla 
Concorrência 

100%

22,34% 77,66% 22,34% 77,66% 

Não autodeclarado�preto,
pardo�ou índio

56,18% 43,82%
Autodeclarado�preto,

pardo�ou índio

com deficiência sem deficiência com deficiência sem deficiência

22,34% 77,66% 22,34% 77,66% 

Não autodeclarado�preto,
pardo�ou índio

* Mais informações em www.ifb.edu.br R E V I S T A  I D E N T I D A D E   I F B  –  9
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DOCUMENTAÇÃO PARA RESERVA DE VAGAS

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Laudo médico detalhado, original ou 
cópia autenticada em cartório, emitido nos 
últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie 
e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, 
bem como a provável causa da deficiência, 
podendo ser acompanhado de relatório 
complementar de outra(s) especialidade(s).

AGRICULTURA FAMILIAR

Certidão ou declaração de associação 
de classe, associação de moradores, da 
Embrapa, da Emater, do INCRA ou de 
outra instituição de fomento à produção 
rural registrada e reconhecida que ateste 
a situação de agricultor; carteira ou 
comprovante de que faz parte de associação 
ou cooperativa rural; termo de cessão de 
terras do INCRA (para os assentados da 
reforma agrária), ou ainda ter a profissão de 
agricultor registrada na carteirade trabalho.

EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICO

Para os cursos de graduação

Histórico escolar – original e cópia – ou 
declaração que comprove que o candidato 
cursou integralmente todos os anos 
do ensino médio em escola pública; ou 
certificado de conclusão do ensino médio 
com base no resultado do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM); ou certificado 
de conclusão do ensino médio com base 
no Exame Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens e Adultos – 
ENCCEJA ou de exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e 
adultos realizados pelos sistemas estaduais 
de ensino.

Para os cursos técnicos de nível médio

Histórico escolar – original e cópia – 
que comprove que o candidato cursou 

integralmente o ensino fundamental e 
médio em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos; ou certificado 
de conclusão com base no resultado do 
ENCCEJA ou de exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e 
adultos realizados pelos sistemas estaduais 
de ensino.

Para os cursos técnicos integrados

Histórico escolar – original e cópia – que 
comprove que o candidato tenha cursado 
o ensino fundamental integralmente em 
escola pública ou declaração informando 
que o candidato cursou do 1º ao 8º ano e está 
cursando o 9º ano do ensino fundamental, 
todos em escola pública.

RENDA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A  
1,5 SALÁRIO-MÍNIMO

a) Declaração de residência ou cópia do 
comprovante de endereço em nome do 
candidato ou de um dos membros do 
grupo familiar.

b) Cópia do documento de identificação 
válido e com foto (Carteira de Identidade; 
Carteiras de Registro Profissional; Carteira 
de Trabalho ou Passaporte) de todos os 
membros do grupo familiar.

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF) de todos 
os membros do grupo familiar.

d) Declaração do responsável pela família 
informando se recebe ou não pensão 
alimentícia.

e) Demais documentos para avaliação 
socioeconômica definidos no Edital.

PRETO, PARDO E INDÍGENA

Declaração informando que é preto, 
pardo ou indígena (o candidato pode fazer 
a declaração de próprio punho ou usar o 
modelo que consta no anexo do Edital).

RESERVA DE VAGAS PARA CURSOS

CURSOS

SUPERIORES

Nos Cursos Superiores do IFB, o ingresso 
ocorre por meio do Sistema de Seleção Uni-
ficada – SiSU   e/ou pela nota do Exame Na-
cional do Ensino Médio –  ENEM. A partir do 
segundo período, também é possível ingres-
sar nos Cursos Superiores de Graduação por 
meio da transferência externa ou como porta-
dor de diploma.

A exceção é o curso de Licenciatura em 
Dança do IFB, que tem um sistema de ingres-
so diferenciado dos demais. Possui um edital 
próprio, que consiste na análise das notas do 

ENEM e em um Teste de Habilidades Específi-
cas (THE), que é de caráter eliminatório.

PÓS-GRADUAÇÃO

As especializações ofertadas pelo IFB têm 
inscrições on-line, seleção por sorteio eletrôni-
co e análise de currículo.

Já o mestrado é ofertado em parceria com 
a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e tem inscrição on-li-
ne com seleção por provas objetivas e discur-
sivas em exame nacional.

http://www.sisu.mec.gov.br/
https://enem.inep.gov.br/
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Isso foi o que aconteceu com a estudante 
Jéssica Emily (foto), que ingressou, em 2015, no 
antigo Campus Taguatinga Centro, para cursar 
inglês.

“Sempre soube da importância do inglês 
para o futuro profissional e sabia que uma outra 
língua poderia me dar oportunidades melho-
res. Pagar para fazer um curso de inglês não era 
uma possibilidade para mim; foi quando desco-
bri o IFB e que o Instituto fornecia o curso de for-
ma gratuita. Não pensei em outra coisa a não ser 
em conseguir uma vaga”. 

Em 2017, dois anos após concluir o curso, Jés-
sica colhia os frutos da sua formação. Ela foi se-
lecionada para participar do programa de inter-
câmbio Study of the U.S Institutes for students 
leaders do Departamento de Estado Americano, 
que escolheu apenas cinco estudantes de cada 
país participante: Brasil, China, Rússia e Índia. 

“No processo de inscrição tive que respon-
der diversas perguntas e enviar certificados que 

comprovassem a minha proficiência no idioma. 
E um dos documentos enviados para essa com-
provação foi o certificado de conclusão do curso 
FIC de inglês do IFB”. 

“Estudar fora sempre foi algo muito distante 
para mim, eu não tinha condições nenhuma de 
fazer um intercâmbio, era algo impossível. E a 
experiência foi absolutamente incrível, pois abre 
sua mente de uma forma magnífica, te ensina 
a respeitar os outros, as diferenças e expande o 
seu alcance”. 

“O curso de inglês mudou completamente a 
minha vida, me mostrou uma visão do mundo e 
das pessoas bem profunda, ampliou as minhas 
possibilidades e me mostrou que com esforço 
eu posso alcançar altos patamares”.

Hoje, Jéssica é recém-graduada em Enge-
nharia Ambiental e Sanitária e faz seu segundo 
curso FIC no IFB – Cadista para Construção Civil 
– no Campus Ceilândia.

FORMAS DE INGRESSO NO CURSO FIC
1) Por sorteio eletrônico – inscrições pelo site do IFB, sorteio 
para matrícula vinculado ao número de vagas,
2) Por matrícula no Campus – respeitada a ordem de chegada, 
mediante apresentação dos documentos pessoais.
Veja as datas e horários estipulados no edital de seleção de cada curso.

DIVERSIFICADO NA OFERTA  
E NO PÚBLICO

Seguindo as tendências do mercado de 
trabalho, os cursos FIC são variados na oferta: 
vão desde cursos de idiomas como inglês, 
espanhol, alemão, libras e português para 
estrangeiros até capacitações com foco em 
alguma área de atuação específica, como os 

cursos de doulas, de operador de câmeras e de restauros de 
móveis, entre muitos outros.  Rápidos – com duração média 
de 3 a 6 meses – os cursos também são diversificados quanto 
ao público.

Dona Inês Nascimento (foto) é um exemplo dessa 
pluralidade. Aos 74 anos fez seu terceiro curso FIC no IFB. 
Após ingressar nos cursos de espanhol e dança, concluiu o 3º 
módulo de Informática Básica para a terceira idade. “Nesta era 
globalizada e informatizada, temos de aprender e acompanhar 
tudo isso. Eu indico sempre os cursos do IFB para as pessoas”, 
afirma. 

Os FICs também podem ser o primeiro passo para quem 
busca se qualificar e valorizar o currículo em pouco tempo, já 
que possibilita o contato inicial com a formação profissional. 
Além disso, a partir dos FIC, muitos estudantes dão continuidade 
aos estudos em outros níveis de formação em cursos ofertados 
no IFB.

Jéssica Emily
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O QUE AS EMPRESAS BUSCAM NO IFB 

Atualmente, ser bem-sucedido em uma profis-
são é bem mais do que ter um bom salário: é uma 
constante busca pelo equilíbrio entre os anseios 
pessoais e o desenvolvimento de uma carreira.

Seguindo as demandas do mercado e os novos 
cursos que são tendências, o Instituto Federal de 

Brasília consolida-se como uma instituição de ensi-
no diferente e mais próxima do que empreendedo-
res e gestores públicos procuram em seus bancos 
de talentos. 

O IFB também é uma opção para aqueles que 
estão em busca de recolocação profissional ou de 
movimentar sua carreira por novos caminhos. Afi-
nal, por aqui é sempre tempo de recomeçar e vol-
tar aos estudos como um investimento pessoal.

Egressos do curso Técnico em Equipamentos 
Biomédicos do Campus Ceilândia do Instituto Fe-
deral de Brasília têm tido experiências bastante sa-
tisfatórias em suas carreiras. A grande maioria dos 
alunos já sai empregada e confirma as boas opor-
tunidades na área de Saúde – a profissão está entre 
as dez atividades com maior demanda de empre-
go no setor. 

“Trabalho com a manutenção diária de equi-
pamentos odontológicos; são mais de oitenta bo-
xes de atendimento, onde a população é recebida 
pelos dentistas do hospital. Antes de passar nesse 

concurso público, fui selecionado para trabalhar 
em duas outras empresas privadas, inclusive uma 
multinacional”, conta Emerson Dimaio Andrade, 
técnico em Equipamentos Médico e Odontológico. 

Ao longo do curso, os estudantes também têm 
a oportunidade de participar de congressos nas 

áreas de Eletrônica, Engenharia Clínica e Gestão 
de Tecnologia em Saúde; visitar ambientes hospi-
talares, clínicas e consultórios e até o reconhecido 
Sírio-Libanês, em São Paulo; e conhecer fabricantes 
do mercado. 

As colocações dirigidas ao setor de Tecnologia 
da Informação continuam em ascensão. 

De olho nessas vagas, a aluna Laureane de Sou-
sa, que cursa Licenciatura em Informática no Cam-
pus Taguatinga do IFB, acredita que a proposta 
pedagógica do Instituto é um diferencial em sua 
formação. “Participamos de projetos e cursos de 
extensão, apoiados pelos professores e dirigidos 
à comunidade. É oportunidade de crescimento e 
aperfeiçoamento mútuo, incentivando cada vez 
mais a participação de mulheres nas ciências, em 
busca de igualdade no setor”, afirma.

Outra forte tendência é o curso Técnico em Con-
trole Ambiental. “Questões como sustentabilidade, 
controle de impacto ambiental, gestão de resídu-
os orgânicos e projetos fazem parte do programa. 

Há um movimento muito forte em conhecer o 
assunto e, cada vez  mais, gerar menores impac-
tos ambientais. Nossos ex-alunos trabalham com 
infraestrutura, saneamento e serviços públicos”, 
explica Aline Arouca, coordenadora do curso no 
Campus Samambaia.

O QUE DIZEM OS EMPREENDEDORES  

“A participação de cerca de 450 alunos do IFB 
como voluntários no Fórum Mundial das Águas 
de 2018 abrilhantou nosso evento. Os jovens do IFB 
doaram todo o seu potencial humano com muita 
dedicação e profissionalismo; só recebemos elo-
gios.” Magaly Vasconcelos Arantes de Lima, coor-
denadora de Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
(Agência Nacional da Água/ANA).

“O IFB me inspira a acreditar em uma educa-
ção melhor para os jovens de Brasília; é certamen-
te um modelo de escola que inclui a teoria e a prá-
tica no dia a dia dos alunos. O mais interessante 
no perfil do aluno do IFB é a curiosidade e a busca 
incessante pelo conhecimento.”  Ana Pires, gerente 
de Projetos e Programas da Softex, Rede de Apoio 
à Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI.

“O importante em um profissional, primeiro, é o 
interesse pela área, depois a qualificação técnica. 
Hoje é muito difícil encontrar um perfil completo, 

e nossa parceria com o IFB inclui identificação de 
talentos e capacitação. Não faltam oportunida-
des e há muitas vagas para quem quer aprender.” 
Leandro Sarkis, CEO e sócio-proprietário Telrex, 
empresa de Tecnologia e Eletrônica.

“Do ponto de vista de Gestão de pessoas, além 
do conhecimento técnico na área em que vai atu-

ar, é preciso ter características pessoais, como 
habilidade para o trabalho em equipe, uma boa 
comunicação, proatividade, e uma questão muito 
importante é o compromisso com o projeto de tra-
balho. Os estagiários que temos aqui do IFB têm 
um perfil muito interessante: eles têm muita von-
tade de aprender e vêm com um conhecimento 
técnico que nos apoia como empresa.” Mariana Sil-
gueiro Rollemberg, diretora da Kaza Chique, Escola 
de Gastronomia e Produtos para casa e cozinha.

ALGUMAS PARCERIAS (2018.1)

• 16 parcerias com órgãos públicos
• 45 parcerias com empresas privadas
• 41 convênios de estágios 
• 100 oportunidades de estágio por mês
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Licenciatura no IFB

600 vagas por ano

Seleção pelo SiSU

CURSOS

Biologia – Campus Planaltina

Computação – Campus Taguatinga

Dança – Campus Brasília

Educação Profissional – Campus Samambaia

Física – Campus Taguatinga

Letras/Língua Espanhola – Campus Ceilândia

Letras/Língua Portuguesa – Campus São Sebastião

Letras/Inglês – Campus Riacho Fundo

Matemática – Campus Estrutural

Pedagogia – Campus São Sebastião

Química – Campus Gama
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Novos tempos e tecnologias, novas formas de aprender
Com rotinas cada vez mais multitarefadas, a 

Educação a Distância (EaD) tornou-se a princi-
pal opção para quem não tem tempo de ficar 
numa sala de aula. Com demanda crescente, a 
EaD tem sido elevada a um patamar de ensino 
equivalente ao presencial, no que diz respeito à 
profissionalização reconhecida e de qualidade, 
distinguindo-se por contemplar aqueles que 
buscam uma formação flexível.

É o que deseja Sônia Azevedo. A servidora 
pública está em seu segundo curso de EaD no 
Instituto Federal de Brasília. “Fiz primeiro o Curso 
Técnico em Serviço Público. Em 2017 comecei o 
Técnico em Eventos, primeiro pela flexibilidade 

de ser a distância, o campus ser próximo a mi-
nha residência e a curiosidade sobre o conteú-
do do curso”.

“O que me motivou foi a credibilidade que o 
IFB oferece, as oportunidades únicas para ca-
pacitação, os professores muito qualificados, 
comprometidos e extremamente participativos 
e o material da plataforma, que é bastante di-
dático e rico em conteúdo.” Com uma carreira 
estável no serviço público, Sônia almeja princi-
palmente o aprendizado. “Conhecimento é nos-
so maior tesouro e quanto mais melhor; isso me 
realiza enquanto profissional e como pessoa”.

INCLUSÃO EM TODOS OS NÍVEIS
Muito além do ensino flexível, a modalidade a distância apresenta-se também como recurso 

educacional de inclusão para pessoas que tenham algum tipo de necessidade especial. É o caso de 
Luérgio de Sousa (foto), de 29 anos, que é surdo e cursa o 2º módulo do Curso Técnico em Eventos 
no Polo Brasília do IFB. 

“A EaD nos ajuda a aprender muitas coisas. Temos várias pastas e relatórios que podemos 
ler e responder a qualquer hora. Tá tudo ali, arquivado. Temos um fórum onde participamos e 
trocamos ideias e opiniões. Então, o professor lê e faz as correções devidas. É tudo muito rápido 
pela praticidade”. 

“Eu escolhi estudar no IFB porque percebi a qualidade do ensino. Muitos surdos vieram pra cá e 
estavam aprendendo rápido, e eu aproveitei isso. Vi que podia fazer os cursos. Escolhi o IFB porque 
acredito no meu futuro e numa qualidade melhor. E as minhas dificuldades no curso são bem 
poucas, na verdade. Os professores e o intérprete, que senta ao meu lado, conseguiram 
ter uma relação comigo e, mesmo a distância, eu tenho essa interação com todas as 
pessoas. Isso me ajuda a ter mais facilidade. É a melhor forma de me ensinar e de eu 
aprender de verdade. As barreiras que eu enfrentei foram quase nada. Eu me sinto 
muito bem fazendo um curso a distância aqui no IFB”, comemora.

*A entrevista contou com o apoio da intérprete de Libras Laís Amaral

NÚMEROS DA EAD

A EaD possui um polo em cada campus do IFB. São mais de 2,3 
mil alunos matriculados em 11 cursos. Além disso, a Educação 
a Distância oferta formação para servidores do IFB e está 
capacitando também cerca de mil servidores do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio de parceria 
firmada com o órgão. 
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TRILHA DO TEMPO

Inauguração e 
mudança para os 

prédios próprios dos 
campi Ceilândia, 
Riacho Fundo e 
São Sebastião. 

2ª edição do ConectaIF.

Início das atividades do 
Campus Ceilândia em 

espaço provisório. 
1ª edição da Feira de 

Educação Profissional e 
Tecnológica (FEPET). 

Inauguração do Auditório 
do Campus Brasília.

Início das atividades no 
Campus Samambaia e no 

Campus Gama, em espaços 
provisórios. Assinaturas de 

contratos com empresas para 
a realização das obras dos 

campi Brasília, Gama, 
Samambaia e Taguatinga.

Início das atividades no Campus 
Taguatinga Centro e no Campus 

Estrutural, em espaços provisórios.
Inauguração e mudança para os 

prédios próprios dos campi 
Brasília, Gama e Samambaia.

Inauguração do Núcleo de 
Estudos em Agroecologia e 

Agricultura Familiar no 
Campus Planaltina.

Início das atividades 
no Campus 

Taguatinga e no 
Campus Brasília, em 
espaços provisórios.

Início das atividades nos campi 
Riacho Fundo e São Sebastião, 

em espaços provisórios. 
Inauguração e mudança para o 

prédio próprio do 
Campus Taguatinga.

O Colégio Agrícola 
transforma-se em 

Escola Técnica 
Federal.

Nasce a Educação 
Profissional Pública 

no Brasil.

A Escola Agrotécnica 
de Brasília passa a ser 
chamada de Colégio 
Agrícola de Brasília.

2ª edição da Feira de 
Educação Profissional e 

Tecnológica (FEPET). 

Instituída a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica e criação dos 
Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia pela Lei 
nº 11.892, de 29 de dezembro.

Criado o 
campus em 
Planaltina 

(antiga ETF).

IFB vence o 4º Concurso 
de Boas Práticas da CGU.  
1ª edição do ConectaIF.  
Encontro Nacional de 
Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica.

Inauguração do 
Campus Recanto das 

Emas (oriundo do 
Campus Taguatinga 
Centro). Inauguração 

do Auditório do 
Campus Planaltina. 

3ª edição do 
ConectaIF.

Liberadas obras para 
construção dos 
campi Ceilândia, 

Estrutural, Riacho 
Fundo e São 

Sebastião

Inauguração 
do Campus 
Taguatinga

Contratos para 
a construção de 

mais 4 campi

Inauguração dos 
campi Brasília, 

Gama e 
Samambaia

Primeiro 
concurso 

público para 
seleção de 
técnicos e 
docentes 

Escola Técnica 
Federal

Criação da Escola 
Agrotécnica de 

Brasília

Escolas de 
Aprendizes

Colégio Agrícola 
de Brasília

Nasce o IFB

Ampliação do 
número de cursos 
e reconhecimento 

como uma das 
melhores escolas 
do Distrito Federal

Rede Federal de 
Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica

Inauguração da 
biblioteca e do 

ginásio de 
esporte do 

Campus Brasília

Inauguração e 
mudança para o 
prédio próprio do 

Campus Estrutural

Inauguração do 
Campus Recanto 

das Emas

Servidores: 1.304 | Professores: 725  | Técnicos: 579 | Grupos de pesquisa: 78 | Alunos: 16.013 | Mais de 14 mil profissionais formados. 
O IFB tem acordos de cooperação com 14 Países de todos os continentes. 
Editora do IFB: 42 livros publicados | 11 anais de congressos | 15 edições da Revista Eixo.

Inauguração dos 
campi Ceilândia, 
Riacho Fundo e 
São Sebastião 

2015
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2011

2012

2013

2014

2009

1909

1959

1967

2007

2008 2016

2017
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CURSOS TÉCNICOS
・ Cozinha
・ Hospedagem
・ Panificação
・ Restaurante e Bar

PÓS-GRADUAÇÃO
・ Lato Sensu – Especialização em Ensino 
de Humanidades e Linguagens
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A lém da oferta de cursos, que levam qualificação profissional 
à comunidade estudantil, o Instituto Federal de Brasília 
também se destaca na geração de conhecimento por 

meio de pesquisas nas mais variadas áreas. Os profissionais ligados 
à instituição buscam resolver problemas do dia a dia, por meio de 
muito estudo, experimentos e debates.

Os primeiros grupos de pesquisa do IFB surgiram em 2012 e, atu-
almente, a instituição conta com mais 70 Grupos de Pesquisa certi-
ficados no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Projetos Reconhecidos
O projeto “Tertúlia Literária Dialógica: pro-

dução de livros artesanais e autorais” (foto), 
desenvolvido pelo antigo Campus Taguatin-
ga Centro, foi reconhecido e certificado como 
uma tecnologia social na 8.ª edição do prêmio 
Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social.

O projeto promoveu empoderamento e auto-
nomia de mulheres em vulnerabilidade social, por 
meio da democratização da literatura, com apro-
priação da leitura, da escrita criativa e da produção 
de livros artesanais como instrumentos para a ci-
dadania.

Agricultura Conectada
Um dos exemplos de grupos de pesquisa do IFB 

é o de “Tecnologias Sociais”, que junta a tecnolo-
gia com a agricultura. Estudantes e servidores dos 
campi Planaltina e São Sebastião desenvolveram o 
aplicativo Temporizador Digital. O protótipo é um 
software associado a bombas de irrigação que per-
mite ao produtor rural acompanhar todos os deta-
lhes que afetam a sua plantação pelo celular ou por 
um computador.

O Temporizador Digital ou Smart Timer, asso-
ciado às bombas de irrigação, monitora aspectos, 

como temperatura, umidade, lumino-
sidade da planta e PH do solo. O sis-
tema funciona pelo sinal de wi-fi, que 
transmite informações diretamente 
para o aplicativo e pelo software on-line. 
Assim, o agricultor pode acionar o co-
mando que ativa ou interrompe as bom-
bas de irrigação, conforme as necessida-
des da planta.

Grupo de Pesquisa é a denominação atribuída ao grupo de pesquisadores e estudantes que se 
organizam em torno de uma ou mais linhas de pesquisa de uma área do conhecimento, com o 
objetivo de desenvolver pesquisa científica.
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Quem frequenta um ambiente acadêmico, 
ouve, com muita frequência, o termo “Exten-
são”. Mas, afinal, o que isso significa?

Esse termo já aparece na própria Constitui-
ção Brasileira, que diz, em seu Artigo 207, que 
“as universidades obedecerão 
ao princípio de indissociabili-
dade entre ensino, pesquisa e 
extensão”. Ou seja, essas três es-
truturas devem caminhar sem-
pre juntas, lado a lado.

A Extensão, em uma institui-
ção de ensino, é uma forma de 
olhar para a comunidade em 
que essa instituição esteja inse-
rida. Na prática, seria um olhar 
voltado para fora dos muros do 
IFB.

Dessa forma, é a Extensão 
que vai promover o desenvol-
vimento social, fomentar pro-
jetos e programas que levam 
em conta os saberes e fazeres 
populares e garantir valores de-
mocráticos de igualdade de direitos, respeito à 
pessoa e sustentabilidade ambiental e social. 

FINANCIAMENTO DE BOAS AÇÕES

Em média, duas vezes por ano o Instituto Fe-
deral de Brasília seleciona, por meio de editais, 

propostas de atividades de extensão para apoio 
financeiro institucional. Para análise e seleção 
das propostas são levados em consideração 
critérios, como escolha a uma das linhas temá-
ticas indicadas, relação com a demanda social 

da região, impacto social, con-
tribuição nas políticas públicas 
para o desenvolvimento local, 
entre outros critérios. Após a es-
colha, os projetos selecionados 
têm um ano para serem desen-
volvidos, levando à comunidade 
os benefícios propostos.

MELHOR IDADE

Um dos projetos de extensão 
contemplados com os editais 
de financiamento foi o “Inclusão 
Digital e Promoção Social da 
Terceira Idade”, que envolveu 13 
servidores do Campus Ceilândia 
do IFB, além de 23 bolsistas, es-
tudantes de cursos de gradua-
ção do instituto que foram con-

tratados ao longo do projeto.
O programa ofertou 714 vagas para pessoas 

com mais de 60 anos de idade nas áreas de in-
formática, espanhol, inglês, coral e dança, além 
de projetos menores como mostra de talentos, 
apresentações culturais e concurso de culinária.

Implementado na Estrutural, o projeto teve en-
contros presenciais que reuniram mulheres em si-

tuação de vulnerabilidade social.
Após o reconhecimento, o projeto pas-

sou a integrar o Banco de Tecnologias 
Sociais (BTS) da Fundação BB, que 

é uma base de dados on-line 
que reúne metodologias reco-

nhecidas por promoverem 
a resolução de problemas 

comuns às diversas co-
munidades brasileiras.

TIRANDO BOAS IDEIAS 
DO PAPEL

Desde 2013, o IFB 
lança, periodicamen-
te, editais de seleção 
para o Programa Fá-
brica de Ideias Ino-
vadoras (FABIN), que 
estimula servidores, 

estudantes e egressos 
a realizarem pesquisa 

aplicada para o desen-
volvimento de ideias po-

tencialmente inovadoras.
Após o lançamento do 

edital, o servidor, o aluno ou 
o egresso inscrevem uma ideia 

e, caso sejam selecionados, o IFB 
repassa um recurso para tirar essa 

ideia do papel, que pode ser um 
produto, serviço ou método de pro-
dução ou de distribuição novo ou 
significativamente melhorado.

Revista EIXO
O IFB possui, desde 2012, a Revista Eixo, um periódico de acesso aberto, com 
publicações semestrais e ininterruptas de caráter multidisciplinar.

A publicação tem como objetivo a divulgação da produção técnico-científica 
de instituições de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento tecnológico; 
o registro público do conhecimento e sua preservação; a publicação dos 
resultados de pesquisas envolvendo ideias e propostas científicas inovadoras e 
a disseminação da informação e do conhecimento gerados pela comunidade 
científica.

A Revista Eixo aceita trabalhos enquadrados como artigo (artigo científico, 
estudo de caso e revisão bibliográfica), ensaio e dossiê.

Para saber mais, acesse: revistaeixo.ifb.edu.br

Iniciação Científica 
A iniciação científica é um primeiro conta-

to do estudante com o mundo da pesquisa. 
Além disso, ao fazer um projeto de iniciação 
científica, o aluno tem mais chances de ser 
aprovado em programas de pós-graduação e 
também de concluir esse programa de forma 
mais rápida. 

Para desenvolver um projeto de pesquisa, 
o aluno precisa ser curioso, precisa tentar des-
cobrir as lacunas existentes em determinada 
área do conhecimento. Em seguida, precisa 
formular o problema, criar hipóteses, coletar e 
analisar dados e tirar conclusões baseadas em 
estudos semelhantes já realizados, de forma 
que, ao final da pesquisa, tenha contribuído 
para o avanço da fronteira do conhecimento. 

Desde 2010 o IFB lança editais de iniciação 
científica em quatro modalidades – inicia-
ção científica de nível superior, superior com 
ações afirmativas e ensino médio e de inicia-
ção tecnológica ensino superior.

Já foram lançados mais de 50 editais de ini-
ciação científica e tecnológica contemplando 
mais de 550 estudantes com bolsa, orienta-
dos por cerca de 200 professores ou técnicos.  
Além disso, desde 2015, o IFB inclui nos seus 
editais um auxílio-pesquisa de R$ 500,00 para 
que o pesquisador possa comprar diretamen-
te materiais de consumo para o desenvolvi-
mento da pesquisa.    Os recursos financeiros 
para os editais são provenientes do CNPq, 
FAP-DF, por meio de cotas, e do próprio IFB. 
As áreas com mais projetos de iniciação cien-
tífica e tecnológica são Ciências Agrárias, Lin-
guística, Letras e Artes e as Ciências Humanas. 

A Extensão é todo 
processo educativo, 

cultural, político, 
social, científico 

e tecnológico 
que promove a 

interação dialógica e 
transformadora entre 

as instituições e a 
sociedade, levando 
em consideração a 

territorialidade.
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“Um dos principais aspectos a serem desta-
cados no programa foi o feedback positivo dos 
alunos que participaram das atividades desen-
volvidas. Foi possível perceber, ao longo das au-
las, que eles se sentiram motivados e felizes por 
participar dos cursos, em que puderam apren-
der, bem como ter a oportunidade de conhecer 
novas pessoas e fazer amizades”, avalia uma das 
coordenadoras do projeto, Juliana Souza.

CIRCO SOCIAL

Outro projeto financiado pelos Programas de 
Extensão foi o “Intervenções de Circo Social”, que 
utiliza a linguagem circense como ferramenta 
para promover o desenvolvimento humano e so-
cial.

O curso destina-se a qualquer pessoa com 
mais de 14 anos e é desenvolvido durante oito 
meses, com quatro horas semanais, pelo Cam-
pus Gama.

Coordenado pela professora Adriana Drum-
mond, o projeto conta com aulas de Circo Social, 
em que o circo é usado como ferramenta para 
trabalhar o desenvolvimento humano. Durante o 
curso, temas como medo, autoconfiança, autoes-
tima, não-violência, cooperação, foco e perseve-
rança são abordados dentro da magia do circo. 

No final do projeto, os estudantes criam e en-
saiam um espetáculo, com a solidificação de to-
das essas vivências. No show, os estudantes são 

os intérpretes criadores desse espetáculo, que 
aborda as nuances dos ciclos da vida, convidando 
os espectadores a se emocionar com cada etapa 
vivenciada.
CULTURA E ESPORTE

A Extensão também caminha lado a lado da 
difusão de Cultura e Esporte na instituição. Des-
de 2013, anualmente, o IFB realiza festivais com 
espaços e estruturas para que os artistas do Insti-
tuto possam apresentar e divulgar seus talentos.

Já nos esportes, os Jogos dos Institutos Fede-
rais (JIF’s) – já tradição na Rede Federal de Edu-
cação Profissional, Científica e Tecnológica – são 
realizados em três níveis: distrital, regional e na-
cional. A primeira etapa é disputada entre os es-
tudantes-atletas dos campi do IFB. Os vencedo-
res representam a instituição na etapa regional, 
que seleciona os representantes regionais para 
os jogos nacionais.

Anualmente, o IFB organiza a etapa distrital 
dos jogos e viabiliza a ida dos atletas vencedo-
res às etapas regional e distrital. Em 2016, O IFB 
foi sede da etapa nacional dos jogos, recebendo 
mais de 1.200 atletas vindos das cinco regiões do 
país. Foram cinco dias intensos de disputas, no-
vas amizades e lembranças inesquecíveis.

Se você, aluno do IFB, desejar participar das 
seletivas dos jogos, procure o professor de Edu-
cação Física do seu campus.
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O Instituto Federal de Brasília oferece educação pública e de qualidade aos seus estudantes. Só a vaga 
na Instituição, no entanto, às vezes não é o suficiente para garantir ensino ao aluno de baixa renda, que ne-
cessita de outras formas de incentivo para se manter na Instituição.

Como forma de incentivar a permanência e engajar os estudantes, o IFB dispõe de uma Política de As-
sistência Estudantil. Dentro desses programas, há modalidades voltadas para o desempenho acadêmico; 
há auxílios universais, voltados a propostas específicas; e os auxílios de permanência, de recorte socioeco-
nômico. 

Para ingressar em algum desses programas, o aluno deve estar regularmente matriculado em cursos 
do IFB. Semestralmente, são divulgados editais de seleção dos programas, que levam em consideração 
critérios como renda familiar, fatores sociais de vulnerabilidade, deduções de renda, entre outros. Tudo de-
vidamente analisado por assistentes sociais da instituição por meio de estudos socioeconômicos. 

Vale destacar que a assistência estudantil não abrange apenas a questão socioeconômica, e, sim, todas 
as dimensões do desenvolvimento do aluno. Muitas vezes, o aluno que possui o auxílio financeiro evade da 
Instituição por outras questões. Por isso, o IFB busca, por meio dos diversos programas de auxílio, uma ação 
de acolhimento ao estudante que funcione como uma ferramenta para o progresso do aluno.

ta de permanecer na escola por problemas socio-
econômicos, pois temos um programa que pode 
nos ajudar”. 

A ROBÓTICA, O APRENDIZADO E O 
VOLUNTARIADO DO LABKIDS

O projeto LabKids (foto) oferece educação tec-
nológica gratuita para crianças de 8 a 12 anos no 
Campus Taguatinga. Iniciativa de um grupo de 
estudos constituído por alunos e professores do 
curso de Licenciatura em Computação, com apoio 
de estudantes do curso de Licenciatura em Física, 
o programa oferece a crianças oficinas de temas 
variados do campo da tecnologia, como Robótica, 
Impressão 3D e Pensamento Computacional.

No primeiro ano de funcionamento do projeto, 
em 2017, o grupo recebeu auxílio econômico do 
Programa PINCEL (Programa de Incentivo à Cul-
tura, Esporte e Lazer Discente), que lhes permitiu 
adquirir equipamentos e lanches para as crianças. 
Hoje, o grupo continua realizando oficinas, parti-
cipa de eventos nacionais sobre tecnologia, como 
a Campus Party, e trabalha para consolidar-se em 
uma StartUp independente.

PROGRAMAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Em busca de uma educação de qualidade, Isa-

ac Ricardo, na época com 15 anos, inscreveu-se nas 
vagas remanescentes para o Curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, em 2013. 
Isaac foi selecionado, mas por morar muito longe, 
em São Gabriel de Goiás, e não ter condições finan-
ceiras, achou que não conseguiria assumir a vaga. 
Com ajuda de uma professora de sua cidade, Isaac 
entrou em contato com os Programas de Assistên-
cia Estudantil do IFB, e foi contemplado com uma 
vaga na Residência Estudantil, que lhe permitiu ter 
moradia no campus, e com o Auxílio-Permanência, 
pôde comprar materiais escolares e lidar com as 
demais despesas. 

Desde então, Isaac fez o Curso Técnico de 
Agroindústria e de Espanhol Básico. Agora, com 21 
anos, Isaac se considera um apaixonado pela edu-
cação e, em busca de uma profissão que mudasse 
o mundo, ingressou no curso de Licenciatura em 
Biologia. Com apoio do Programa de Apoio ao De-
senvolvimento Técnico-Científico, ele participou, 
em 2017, do 12º Simpósio Latino-Americano de Ci-
ência de Alimentos, em Campinas, quando viajou 
de avião pela primeira vez.

Isaac associa aos Programas de Assistência Es-
tudantil seu crescimento pessoal e profissional. 
Para os alunos que também estão em situação de 
vulnerabilidade econômica, ele afirma: “Não desis-

TIPOS DE PROGRAMAS

• Programa de Acompanhamento Social, 

Pedagógico e Psicológico

• Programa de Promoção da Saúde

• Programa de Incentivo à Cultura, Esporte e Lazer 

Discente

• Programas de Promoção à Permanência

• Auxílio-Permanência Presencial

• Auxílio-Permanência aos Estudantes da Educação 

a Distância

• Auxílio-Moradia

• Residência Estudantil

• Auxílio-Criança

• Auxílio ao Proeja

• Auxílio ao Integrado

• Programas de Incentivo ao Desenvolvimento 

Acadêmico 

• Programa de Monitoria

• Programa de Desenvolvimento Técnico-Científico
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F azer a opção pela dança como profissão 
certamente seria uma escolha de vida nada 

incomum, se o estudante Maycon Calasancio (foto), 
morador de Ceilândia, não fosse surdo desde o seu 
nascimento. Sua história com a dança começou 
ainda aos sete anos, assistindo à família dançar forró 
nas festas em casa. A energia daqueles movimentos 
o atraiu de uma forma tão forte, que até a timidez 
deixou de lado e passou a percorrer esse caminho 
que realmente mudou a sua vida. 

Hoje, aos 28 anos, Maykon faz o 5º semestre do curso de Licenciatura em Dança ofertado pelo 
Campus Brasília do IFB e tem como principal projeto de vida dar aulas de dança a crianças também 
com deficiência auditiva.

“Atualmente, me preparo para ser professor de Dança no curso do IFB e também compartilho de 
aulas de balé e jazz em uma academia reconhecida na cidade.  Meu contato com a música acontece 
de forma muito sensível: primeiro foi a vibração das caixas de som, depois a expressão corporal e, 
aos poucos, fui conhecendo este universo tão interessante”, conta ele. 

PRONTOS PARA RECEBER
Além de estrutura física acessível e adaptada para o ensino, o IFB conta com profissio-

nais que se preparam para receber os alunos, cada um com sua especificidade. 
Profissionais de educação oferecem todo seu potencial humano como apoio para 

que todos possam ter seus talentos e vocações desenvolvidas. 
Todos os campi do IFB contam com um Núcleo de Atendimento às Pessoas 

com Necessidades Específicas (NAPNE), um setor consultivo, com a finalida-
de de promover a cultura da educação para a convivência e compartilhar 
ações de aceitação da diversidade, sejam estas barreiras físicas, educati-
vas, atitudinais ou de comunicação. 

As equipes são compostas por intérpretes, tradutores, pedagogos e 
professores, preparados para a inserção de pessoas com necessida-
des específicas no sistema educacional.

Todos os dias, o estudante Brenno Luís Machado Silva (foto) se-
gue seu caminho em direção ao Campus Taguatinga, onde cursa 
Manutenção e Suporte de Informática, em busca da realização 
de um sonho: ser um profissional da área de Tecnologia da In-
formação. Há dois anos no IFB, o aluno é um dos mais motiva-
dos e encontra no seu espaço acadêmico as condições ideais 
para atingir seu objetivo. “Aqui no campus sou muito bem re-
cebido e faço muito mais do que estudar: faço amigos”, conta ele. 
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Projetos Inclusivos
O IFB também apoia e incentiva projetos de Extensão e Pesquisa aplicados a ações inclusivas. Conheça 

alguns exemplos: 

• Aplicativo para elevação da plataforma de ônibus  – Projeto de Pesquisa desenvolvido no  Cam-
pus Ceilândia, é um aplicativo que dá autonomia para o cadeirante controlar o uso da rampa, tanto 
na descida como na subida do ônibus, o que também retira do motorista e cobrador essa responsa-
bilidade.

• Projeto Sustentátil – Projeto de Pesquisa do Campus Samambaia com a proposta de desenvolver a 
produção de insumos para o nicho de edificações com soluções de acessibilidade a partir da Reci-
clagem de Resíduos da Construção Civil (RCD). Um dos resultados atuais é a apresentação de pisos 
podotáteis em alto relevo, para facilitar a orientação de deficientes visuais, a um custo de produção 
de ¼ do valor do mercado.

• Projeto de Equoterapia do IFB – Projeto de Extensão do Campus Planaltina que disponibiliza na sua 
unidade o tratamento especializado de Equoterapia. O método terapêutico consiste no movimento 
tridimensional do cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e 
equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou com neces-
sidades especiais. 

Inclusão no IFB (2018.1)

• Mais de 230 alunos atendidos por semestre
• 7 professores surdos
• 15 intérpretes
• 10 psicólogos

Principais especificidades atendidas

Altas habilidades ou superdotação, autismo, 
TDAH, surdos, deficientes físicos, deficientes vi-
suais, transtornos globais de desenvolvimento, 
entre outros.
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Bem-vindos! 
Só no primeiro semestre de 2018, o Instituto Federal de Bra-

sília recebeu estudantes intercambistas dos Estados Unidos, 
Canadá, Sudão e Suriname. 

Do Suriname quatro jovens (foto) chegaram para passar um 
ano de estudos no IFB. Rafäel Matradji, 22, e Norally Tijtel, 21, são 
estudantes da área de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção, e no Instituto fizeram disciplinas no curso de Ciências da 
Computação no Campus Taguatinga, e os estudantes Shanithia 
Koniki, 22, e Bruce Ristra, 28 anos, são da área de Infraestrutura 
e fizeram disciplinas sobre Edificações no Campus Samambaia.

Vencendo os desafios de estarem longe da família e rece-
bendo aulas em português (a língua pátria deles é o neerlandês 
e eles falam inglês também), os jovens dedicaram-se ao aprimo-
ramento de suas formações profissionais, acreditando que as 
experiências que cada um levará podem melhor posicioná-los 
no universo profissional no Suriname.

A Internacionalização é uma atividade 
no IFB que vai além da cooperação 

e do intercâmbio, abrangendo a discussão de currículos, certificação 
profissional, pesquisa, extensão, inovação e gestão administrativa.

Profissionais (professores e técnicos) e estudantes têm oportunidade de 
conhecer outras realidades no Brasil e no exterior, seja na participação 
de eventos educacionais, seja em visitas técnicas e capacitações como 
mestrado, doutorado e pós-doutorado.

Estudar no IFB é poder se sentir em casa em 
qualquer região do Brasil. 

Ao longo do período acadêmico são ofertadas 
oportunidades de participação em vários eventos 
científicos e de extensão, como os Jogos dos 
Institutos Federais (JIFs). Para participar dessas 
ações, os estudantes devem estar envolvidos com 
projetos. 

A instituição oferece ainda a realização de 
visitas técnicas em organizações de referências 
educacionais e de pesquisa, para que os 
estudantes possam viver ambientes diferentes, 
complementando a prática educativa profissional.

Ao levar a marca do IF em seu uniforme, o 
estudante pode ser identificado em qualquer 
parte do País como um membro dessa Rede 
nacional, que possui hoje quase 600 campi 
geridos por 38 Institutos Federais.

COOPERAÇÃO
Até 2018, o IFB tem acordo de cooperação firmado com 16 Países. Confira alguns:

Alemanha: intercâmbio de docentes e discentes, estágio de estudantes, produções artísticas con-
juntas;

Benin: curso de especialização em Agroecologia e Cooperativismo para professores do ensino tec-
nológico;

Canadá: recepção de estagiários de nível superior e estudante em nível técnico;

Dinamarca: intercâmbio de docentes e discentes (graduação e mestrado), residência artística de 
estudantes e produções artísticas conjuntas;

Estados Unidos da América: capacitação para professores de Inglês da Rede (SETEC–CAPES/NOVA) 
e recepção de estudantes americanos para atuarem como professores-auxiliares em aulas de Inglês;

França: recepção de leitores franceses – estudantes de licenciatura Francês LE – e proposta para 
iniciar cooperação com Instituições Agrárias Francesas;

Finlândia: Programa VET III (Professores para o Futuro) e Programa FiTT (Finnish Train the Trainers);

Moçambique: curso de formação de formadores moçambicanos em Ciências Agrárias;

Portugal: mestrado em Educação (Instituto Politécnico de Santarém – IPS) e in-
tercâmbio docente (Instituto Politécnico de Castelo Branco – IPCB e Instituto 
Politécnico de Coimbra – IPC);

Sudão: formação de profissionais na área de Agropecuária, curso de for-
mação em Agropecuária para 20 professores sudaneses de escolas téc-
nicas e curso de formação em Agropecuária para 18 profissionais su-
daneses ofertado em Rede, em conjunto com o IFTM, IFSUDESTEMG e 
IFNMG;

Suriname: intercâmbio de estudantes de graduação, vivência internacional 
de estudantes de mestrado e EAD – Português como língua adicional.

Experiências
Especialmente com Portugal, o Instituto tem consolidado 

grandes parcerias.  Já foram ofertadas para servidores do IFB 

duas turmas de mestrado em Educação Social e Intervenção 

Comunitária (MESIC) e uma de Administração Educacional pelo 

Instituto Politécnico de Santarém (IPS).

Estudantes também estiveram em ações educativas de in-

tercâmbio em 2018 e, em 2019, mais nove estudantes de cursos 

superiores participarão no primeiro semestre de intercâmbio 

internacional no Instituto Politécnico de Bragança (IPB).

O estudante Tiago Corrêa (foto), do curso de Licenciatura 

em Química do Campus Gama, é um dos que estiveram em 

Portugal em visita técnica ao Instituto Politécnico de Castelo 

Branco (IPCB) – escola superior também parceira do IFB. “Foi 

uma experiência magnífica. Os 15 dias que passei em Portugal 

trouxeram experiências acadêmicas e para a vida pessoal. Nos 

laboratórios trabalhados não tive muita dificuldade nas ativi-

dades realizadas; isto mostrou-me a qualidade do ensino no 

IFB e que somos capazes de realizar trabalhos de excelência. 

De modo geral, a visão e o contato com uma cultura diferente 

me possibilitou ver o mundo com outros olhos”, contou.
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A lunos do IFB realizam sonhos e 

transformam vidas! A Geração 

Brasília é representada aqui em cada 

estudante do Instituto (veja a seguir).
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6 FELIPE CARVALHO – Curso Técnico em Eventos/
Campus Brasília (empreendedor)

Felipe concluiu o curso Técnico em Even-
tos no Campus Brasília e de lá para cá 
não parou mais. Passou pelo Ministério 
da Cultura, pelo Cirque du Soleil, pela 

produção do espaço Lounge GPS|Brasília, e hoje 
segue com sucesso em sua própria empresa. Há 
dois anos como empreendedor no ramo de Even-
tos, é um dos mais procurados na cidade. “Acredito 
que minha carreira começou ainda na infância 
quando minha brincadeira favorita era organizar 
festas de faz de conta. Me divertia muito planejan-
do o que utilizaria. Juntava as moedinhas, com-
prava balões e acessórios e organizava tudo nos 
mínimos detalhes. No final, dormia contente com 
os resultados”, confessa Felipe.

LOURIVAL SOUZA – Curso de Tecnologia em 
Design de Moda/Campus Taguatinga (estudante) 

Com apenas 19 anos, aluno do 5.º semes-
tre do curso de Tecnologia em Design de 
Moda do Campus Taguatinga, Lourival  
sempre se interessou pelas áreas criati-

vas, até que descobriu o Design de Moda do IFB.  
Mas a grande surpresa aconteceu recentemente 
ao participar do concurso Destaque de Moda 2018 
do Senac, onde foi premiado em primeiro lugar na 
categoria Unissex. Com uma coleção inspirada nos 
vitrais de Brasília, o trabalho do aluno exigiu muita 
pesquisa. “Passei noites em claro. Fui à Catedral e 
tirei várias fotos, fiz pesquisas, me aprofundei nis-
so. Procurei ajuda dos professores do IFB, que fo-
ram muito prestativos e me ajudaram bastante.”

JOSEMAR FILHO – Curso Técnico em 
Agroindústria e de Tecnologia em Agroecologia/
Campus Planaltina (estudante)

Josemar Filho, 23 anos, ex-aluno do Cam-
pus Planaltina – onde concluiu os cursos 
de Agroindústria (técnico) e Agroecolo-
gia (superior) – é um exemplo de amor 

aos estudos e à pesquisa. Aprovado em primeiro 
lugar no doutorado em Ciência dos Alimentos pela 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), uma das 
mais conceituadas do país, Zeca, como é mais co-
nhecido, atribui sua conquista, principalmente, ao 
incentivo dos professores. “Os professores sempre 
nos motivaram a criar, a buscar soluções para pro-
blemas e o ensino era muito baseado nisso”, recor-
da ele.

ISADORA SILVA LIMA – Curso Técnico Integrado/
Campus Gama (egressa)

Quem hoje vê Isadora andando pelo 
Campus Darcy Ribeiro não sabe a trajetó-
ria de dedicação e estudos da ex-aluna 
do Campus Gama para chegar a con-

quistar a tão sonhada vaga no curso de Engenharia 
de Produção da UnB. A UnB, junto com a Universi-
dade Federal de Goiás, são as instituições públicas 

que mais recebem alunos do Instituto. “Sinto sau-
dades do clima do IFB, sempre muito familiar e de 
incentivo aos estudos. Os conteúdos apresentados 
no Ensino Médio foram de ótima qualidade com 
simulados voltados para o ENEM. Agora, na gra-
duação, não sinto dificuldade no avanço das ma-
térias, inclusive já participo de um projeto de pes-
quisa com a faculdade de Arquitetura.”

FABIANA SILVA  –  Curso Técnico em Cozinha/
Campus Riacho Fundo (cozinheira)

“Sonho um dia em ser dona do meu pró-
prio restaurante. Quem sabe, né?”, conta 
Fabiana Silva (5), egressa do curso Técni-
co em Cozinha do Campus Riacho Fun-

do. Fabiana trabalha no restaurante Olivae, reco-
nhecido como um dos melhores restaurantes 
contemporâneos da cidade. “O trabalho exige 
muita dedicação e fico sempre atenta a todas as 
instruções”, explica a auxiliar de chef de cozinha. 
Entre montagem de pratos e criação de novas re-
ceitas para o cardápio, seu dia passa rapidinho, re-
pleto de práticas e aprendizados. “Descobri o curso 
no Instituto e realmente fui me encantando com 
as possibilidades no mundo da Gastronomia.”

ROSÂNGELA DOS SANTOS, RITA DUVIRGENS 
E JONNYSMARA SOUSA – Curso Técnico em 
Móveis/Campus Samambaia (estudantes)

Entre ferramentas, serragens e madeira 
surgiu a Antiquos Restauração, empresa 
de restauração de móveis, criada pelas 
estudantes do Campus Samambaia Ro-

sângela dos Santos, Rita Duvirgens e Jonnysmara 
Sousa (6), todas em formação no curso Técnico em 
Móveis. Com pouco mais de um ano de empresa, 
elas já contam com um portfólio de clientes, entre 
órgãos públicos como o Palácio do Itamaraty. 
“Grande parte desse resultado se deve ao incenti-
vo dos professores, das aulas práticas no campus e 
das parcerias apoiadas pelo Instituto. O trabalho 
envolve a recuperação de móveis assinados por 
designers modernistas e criados para espaços pú-
blicos em Brasília”, conta Rosângela.
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