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reunião da Pró-reitoria de extensão do IFB com a 
secretária de Justiça e Cidadania

notícias

Sob organização da Pró-Reitoria de Extensão (PREX), o Pró-Reitor Giano Luis Copetti 
reuniu se, no dia 6 de outubro de 2015, com a representante da Secretária de Justiça e 
Cidadania para discutir a possibilidade de criação dos cursos de língua portuguesa para 
os imigrantes. 

O número de pessoas que buscam refúgio no Brasil tem aumento a cada dia. De acordo 
com o Comitê Nacional de Refugiados (Conare), do Ministério da Justiça, atualmente o 
país conta com 5.208 refugiados de 80 nacionalidades. O número de pedidos aumentou 
mais de 800% nos últimos anos.
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II ForProext da região Centro-oeste
O Instituto Federal de Brasília IFB foi sede do II Encontro de Pró-Reitores de Extensão 
da Região Centro-Oeste, ocorrido entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. Além 
do IFB, participaram do evento representantes dos Institutos: IFMT, IF Goiano IFGe 
do IFB. Os temas em discussão foram o Regulamento de Extensão dos IF´s do Centro-
Oeste, Sistema de Informação e Gestão de Projetos, Ferramentas de gestão de ações de 
extensão, bolsas e auxílios para extensão, creditação e curricularização. 

A aprendizagem da nossa língua para os refugiados é essencial pois favorece as relações 
sociais, o desempenho escolar e a conquista do trabalho. Entretanto, pouco se tem 
atentado para a urgência de um atendimento ao imigrante.

Por isso, consideramos que encontros como esse que visam o fomento de parcerias com 
os órgãos do governo se mostram importantes para melhor a situação dos imigrantes. 
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reunião com o diretor-Geral de desenvolvimento  
e Pesquisa Internacional da Inglaterra

etapa regional do Jogos dos Institutos Federais

A PREX recebeu dia 26 de outubro de 2015 o Diretor-Geral de Desenvolvimento e 
Pesquisa Internacional da Inglaterra para discutir questões de inclusão. O Senhor David 
Finch trabalha na Star Nacional College, uma instituição que busca parcerias com 
outros profissionais de educação, escolas e empregadores para promover o lugar social 
das pessoas com deficiência. O objetivo da reunião foi mostrar o funcionamento das 
nossas coordenações, especialmente da coordenação das Ações Inclusivas, que, como 
o Star Nacional College, dedica-se a ajudar os deficientes a partir da perspectiva de 
potencializá-las como cidadãos iguais e ativos no controle de suas vidas. Esse intercâmbio 
de informações proporcionou à PREX uma visão mais abrangente dos projetos realizados 
na Star Nacional College, um exemplo que trouxe inspiração às ações conduzidas pela 
Coordenação de Ações Inclusivas (CDIN).
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A Pró-Reitoria de Extensão (PREX) do Instituto Federal de Brasília (IFB) organizou a etapa 
Regional dos Jogos dos Institutos Federais (JIFs), que ocorreram em Brasília, nos dias 16, 
17 e 18 de outubro.

A PREX assumiu esse compromisso por acreditar nas práticas de atividades físicas como 
promotoras de saúde, socialização, aprendizagem e desenvolvimento humano. O objetivo 
maior foi favorecer os estudantes que, ao longo das etapas dos jogos, mostraram esforço, 
satisfação e engajamento.
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Ciclo de Palestras realiza mais um encontro no 
Campus taguatinga

cooRDEnaÇÃo DE aÇÕEs incLUsiVas - cDin

Dando continuidade ao Ciclo de Palestras, um projeto da Coordenação de Ações Inclusivas 
(CDIN) da Pró-Reitoria de Extensão (PREX), foi realizada no dia 7 de outubro de 2015 
no Campus Taguatinga a palestra “O Atendimento do Deficiente Mental no Contexto 
da Educação”. O encontro foi conduzido pela psicóloga CecílIa Gomes Muraro Alecrim, 
Professora da Secretaria de Educação e atual Coordenadora de Saúde na Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais do DF (APAE/DF). 

A exposição do tema girou em torno do empoderamento e independência dos alunos 
com deficiência intelectual e a formação básica necessária para o trabalho, considerando 
o nível de escolaridade e as adaptações necessárias nesse processo. O grupo presente, 
formada por técnicos e professores do campus, participou ativamente do encontro, 
trocando com a palestrante informações importantes dentro do contexto da educação 
técnica e profissional.

O ponto alto da palestra foi a interação do grupo que compartilhou experiências e 
sugeriu ideias para favorecer o desenvolvimento integral dos alunos com deficiência 
intelectual e o fortalecimento da parceria entre IFB e APAE.
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