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TRIPLICOU O 
NÚMERO DE 

PROJETOS DE 
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EM 2016
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No ano de 2016 foram elaborados e publicados seis editais de
extensão internos, são eles:

Edital nº 017/2016
Edital nº 019/2016
Edital nº 024/2016
Edital nº 041/2016
Edital nº 047/2016
Edital nº 048/2016

BOLETIM PREX

Ao todo foram desenvolvidas 99 ações de extensão voltadas para:
mostras culturais e artísticas; eventos de extensão; cursos e
oficinas de extensão; projetos de ação social (inclusão social e
tecnologias sociais) - preferencialmente para populações e
comunidades em situação de risco - grupos sociais e vulneráveis;
educação e o mundo do trabalho; artes; desenvolvimento local e
regional - desenvolvimento rural e questão agrária; esporte e
lazer, meio ambiente e promoção da saúde: prevenção e controle
da proliferação ao vetor Aedes aegypti.

No ano de 2016, a PREX quase triplicou o número de registro de
projetos de extensão, quando comparado ao ano anterior, foram
realizados ao todo 179 novos registros no respectivo ano. O
campus Brasília segue à frente com maior número de projetos
registrados. Confira os dados:



SÉRIE HISTÓRICA DE PROGRAMAS E PROJETOS DE 
EXTENSÃO
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Além disso, a PREX captou editais PROEXT MEC/SESU de 2010 a 2016. Ao todo,
foram captados R$ 1.093.015,25 para usufruto do Instituto.

Oficina: é brincando que se aprende, 
apresentada no Qualific Express 

(Conecta IF)

Ao longo dos anos 2010 e 2016 foram realizados 343 registros de projetos de
extensão. Abaixo visualiza-se a série histórica de programas/projetos de Extensão
registrados na Pró-Reitoria de Extensão. Confira no link:

http://www.ifb.edu.br/attachments/article/6352/Projetos%20registrados%20na%20
PREX%20-%202010%20a%202016.pdf

http://www.ifb.edu.br/attachments/article/6352/Projetos registrados na PREX - 2010 a 2016.pdf


PARCERIAS E 
ACORDOS 

PROMOVIDOS 
PELA PREX
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Ao longo de 2016, tivemos aumento na procura de Órgãos
Públicos, principalmente secretarias do GDF propondo parcerias
no intuito de possibilitar o atendimento de necessidades da
população local. Também foram realizados encontros com
empresas privadas e outros como ONG e Associações, conforme
indica o gráfico a seguir:

22%

44%

14%

17%
3%

Reuniões CDAS 2016
Empresas

Comunidade IFB

Òrgãos Públicos

Eventos com o Mundo do
Trabalho

Outros

Total :59

Desde o início de 
2016 a PREX 

trabalhou para 
regulamentar o 
fluxo de firmar 
parcerias, a fim 
de estabelecer 

ações mais 
efetivas para os 

estudantes e 
facilitar a 

execução da 
formalização das 

parcerias nos 
Campi. 

Os números abaixo demonstram crescimento das formalizações
de parcerias no intuito de promover o estreitamento entre escola
e mundo do Trabalho.



PARCERIAS 
E ACORDOS

Foram os eventos realizados como os Encontros Dialógicos com as
áreas de Gastronomia, Construção Civil e Agroecologia, (Conexão
Empresarial) em que reuniram tanto órgãos públicos, empresas
privadas quanto associações para discussão sobre a área e seu
desenvolvimento, o perfil do profissional, adequação dos cursos
do IFB ao mundo do trabalho, entre outros. Nesse caminho, foi a
realizada também a II Feira de Estágio e Emprego, na qual os
atuais e futuros parceiros puderam mostrar seus trabalhos e sanar
as dúvidas dos estudantes.

Durante o ano 2016, havia um total de 54 acordos vigentes do IFB
para parcerias de pesquisa, ensino e extensão e um total de 45
Convênios de Estágios. Confirma nos links:
http://www.ifb.edu.br/extensao2/iniciativas-sociais-e-parcerias
e http://www.ifb.edu.br/extensao2/iniciativas-sociais-e-parcerias
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Em parceria com os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Específicas/NAPNES temos o compromisso de contribuir e disseminar uma cultura de
“educação para a convivência”, aceitação da diversidade e, principalmente, buscar a quebra
de barreiras educacionais, de comunicação e atitudinais.
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AÇÕES DE INCLUSÃO
POR UM INSTITUTO MAIS INCLUSIVO!

Servidores e estudantes do 
Napne Gama

Reunião dos coordenadores de 
Napne do IFB

A PREX vem atuando na
melhoria do atendimento
ofertado à comunidade
interna e externa, sendo
responsável pelas
temáticas envolvidas com
a inclusão de pessoas
com deficiência, gênero,
raça, diversidade sexual e
população em
vulnerabilidade social.



AÇÕES DE 
INCLUSÃO

POR UM 
INSTITUTO 

MAIS 
INCLUSIVO!

No decorrer de 2016 foram realizados várias atividades e eventos
com a temática inclusiva. Essas ações contribuem para
disseminação do conhecimento na área, possibilitando a todos os
envolvidos uma maior compreensão do papel do IFB e favor de
um atendimento educacional e inclusivo a todos os nossos
estudantes.
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Foram realizados cinco eventos de âmbito regional e nacional,
totalizando 1.555 pessoas participantes. Todos os eventos foram
avaliados pela comunidade participante com importantes para
fomentar e consolidar a inclusão no Brasil.



Curso Surdez, Linguagem e Inclusão 
Social os estudantes do curso foram 

presenteados com publicações (livros e 
mídia) doados pelo Instituto Nacional de 

Surdos/INES/RJ.

V Fórum de Educação Profissional e 
Tecnológica Inclusiva - Diversidade 

Sexual no Contexto Educacional com 
Flávio Brebis e Ana Carolina da Silva 

Silvério (Secretaria de Estado de 
Trabalho e Desenvolvimento Social, 

Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 
Humanos - Sedestmidh/GDF).

Curso Capacita Brasil – sobre 
Deficiência Visual palestra com o Profº

João Ricardo  Diretor do Instituto 
Benjamim Constant.



PREX

O IFB, por meio da PREX e apoio da Comunicação, realizou os Jogos
dos Institutos Federais /JIF – Etapa Regional em 2015, e em 2016
realizou a Etapa Nacional, evento que contou com a representação
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica de todo o
Brasil.

Os Jogos da Rede Federal de Ensino (JIFs Nacional) foram realizados
no período de 04/10 a 09/10. Entre alunos atletas, professores e
convidados, o número de participantes estimados para todo o
evento alcançou aproximadamente 1.500 pessoas de todos os
Estados da União.

Foram realizadas modalidades esportivas coletivas como: futebol,
vôlei de praia, vôlei de areia, basquete, handebol, futsal e
modalidades individuais como: judô, atletismo, natação, tênis de
mesa e xadrez.

PREX 
PROMOVEU 
OS JOGOS 
DA REDE

O objetivo dos Jogos 
Federais é promover 

ampla mobilização da 
juventude estudantil 

em torno da 
democratização do 

Esporte e Lazer, 
educando o jovem pela 

prática desportiva 
escolar, difundindo e 
reforçando cada vez 
mais a construção da 

cidadania e os ideais do 
movimento olímpico, 
direcionados para a 
construção de um 

mundo melhor, mais 
pacífico, livre de 
qualquer tipo de 

discriminação e dentro 
do espírito de 

compreensão mútua, 
solidariedade e cultura 

da paz.

Visite o site e veja as 
modalidade, galeria de 

imagens e outras 
informações:

http://jifnacional.ifb.ed
u.br/
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http://jifnacional.ifb.edu.br/
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