
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO 

COM A SOCIEDADE – CDAS  

 

Desde início de 2016 a Coordenação de Relações Institucionais 

e Articulação com a Sociedade (CDAS) trabalhou para 

regulamentar o fluxo de firmar parcerias (passo a passo), a fim 

de estabelecer parcerias mais efetivas para os estudantes e 

facilitar a execução da formalização das parcerias nos Campi. 

Diante disso, aconteceram as reuniões com CDAS nos Campi 

para orientar a atuação dos campi na construção das parcerias. 

Nelas foram discutidos os seguintes assuntos: 

         Apresentação do histórico da coordenação. 

         Instrução para formalização de Acordo de Cooperação. 

         Levantamento dos parceiros. 

         Conexão Empresarial no campus e no Conecta IF. 

         Contato com os parceiros dos Campi. 
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O fruto do nosso trabalho mostrou 

se rapidamente. Só este ano foram 

formalizadas quatro novas 

parcerias: com Hospital de 

Criança do DF, Associação de 

Doulas do DF, FIOCRUZ e Centro 

de Adequação e Inserção Social. 

Outras três estão por vir: ICEP, 

Grupo Brasal, Serviço Florestal 

Brasileiro. 

 

Além disso, a CDAS fez várias 

reuniões em instituições que 

atuam na inclusão e extensão 

como: Ministério da Cultura, 

Secretaria da Criança, Ourobrasil, 

IEL, Sindhobar, Secretária de 

Educação do DF junto com os 

coordenadores de curso, estágio 

dos Campi para realizar a 

articulação entre o campus e o 

mundo do trabalho.  

 

Nossa prioridade agora e a 

realização do evento conexão 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 
* Reunião da CDAS com IBRAM e Campus Samambaia 08.06.2016 



  

COORDENAÇÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS – CDIN  

Como parte das ações do II Ciclo de Palestras, a CDIN realizou no dia 28 de março a palestra 

“Iguais, porém diferentes”, proferida pelo Psicólogo Social, Dr. Aldry Sandro Monteiro;  

  

 

 

Outras palestras importantes, foram realizadas 

dentro do Seminário “Napne: conquistas e 

desafios na educação dos alunos com 

necessidades específicas” ocorrido no campus 

Riacho Fundo. O Seminário foi organizado em 

parceria com o Professor Falk Moreira 

coordenador do Napne daquele campus. 
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A palestra, realizada no campus Brasília, 

foi um sucesso, com a participação de 

docentes, técnicos e estudantes, além da 

comunidade externa. O tema foi bastante 

mobilizador, não apenas pelo número de 

participantes, totalizando 45 pessoas, mas 

pelo nível de reflexão e discussão 

desenvolvida. 



Mais uma iniciativa foi realizar a Entrevista 

Participativa para abordar o tema Lei 

Brasileira de Inclusão (LBI ou Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015) 

com a pesquisadora Dra. Loni Elisete Manica. 

A comunidade interna e externa foi 

convidada a fazer perguntas sobre o 

assunto. A equipe CDIN organizou por 

categorias e, após as respostas da Dra. Loni, 

compôs a entrevista em seu formato final. A 

entrevista foi publicada no site do IFB e pode 

ser acessada neste link: 

http://www.ifb.edu.br/index.php/reitori/1149

3-entrevista-participativa-com-loni-manica 

 

 

Outra Entrevista Participativa está em 

processo de ser consolidada, agora, para 

tratar do tema: Imigração. Para tanto, 

convidamos o Psicólogo Clínico e 

pesquisador Alberto Carvalho, mestre em 

Psicologia Clínica e Cultura. Clique no link 

para ter acesso: 

http://www.ifb.edu.br/index.php/reitori/1183

1-entrevista-participativa-com-alberto-

carvalho-sobre-imigracao 

 

 

A CDIN está trabalhando em outras frentes para fortalecer o processo de inclusão no IFB, a 

exemplo do V Fórum Distrital de Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva, que será 

realizado no final de agosto; o VI Encontro Distrital de Napne; o III Encontro de Intérpretes (que 

compõem a programação do  Conecta IF, a ser realizado de 03 a 07 de outubro); o V Sernegra, 

previsto para acontecer no período de 20 a 23 de novembro. Para mais detalhes acesso o link 

abaixo: http://sernegraifb.wix.com/sernegra 
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http://www.ifb.edu.br/index.php/reitori/11493-entrevista-participativa-com-loni-manica
http://www.ifb.edu.br/index.php/reitori/11493-entrevista-participativa-com-loni-manica
http://www.ifb.edu.br/index.php/reitori/11831-entrevista-participativa-com-alberto-carvalho-sobre-imigracao
http://www.ifb.edu.br/index.php/reitori/11831-entrevista-participativa-com-alberto-carvalho-sobre-imigracao
http://www.ifb.edu.br/index.php/reitori/11831-entrevista-participativa-com-alberto-carvalho-sobre-imigracao
http://sernegraifb.wix.com/sernegra


 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E 

PROJETOS DE EXTENSÃO – CDPE 

Qualific Express é o evento integrante do Conecta IF, 

onde serão ofertadas oficinas com o intuito de 

consolidar as políticas públicas que objetivam aproximar 

o mundo do trabalho do universo da educação e o 

desenvolvimento de aptidões para a vida social e 

produtiva. Com intuito de promover a seleção a Pró-

Reitoria de Extensão, promoveu o Workshop de 

Orientação no dia 23 de maio e resultou no vídeo que 

pode ser acessado no 

https://www.youtube.com/channel/UC23eWxl4L. 

O Edital nº 017/RIFB, de 02 de maio de 2016, do Qualific 

recebeu ao todo 50 propostas pelos 10 Campi do IFB, 

Reitoria e uma proposta do Instituto Federal de Norte de 

Minas Gerais.  
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EDITAL PIPA/2016 

No primeiro semestre de 2016, a Pró-

Reitoria de Extensão, em parceria com 

as Pró-Reitorias de Ensino e de 

Pesquisa e Inovação, lançou o Edital nº 

019/RIFB, de 04 de maio de 2016. As 

propostas de ações de ensino, pesquisa 

e extensão de incentivo à Projetos de 

Integração Pesquisa e Ação – PIPA 

estão voltados para quatro linha: à ação 

social; educação e o mundo do 

trabalho; meio ambiente e promoção 

da saúde e relação com mundo do 

trabalho. 

 

 

AGUARDEM 

 

Para o segundo semestre a Pró-Reitoria 

de Extensão- PREX estará publicando 

um novo edital para projetos de 

extensão envolvendo os temas: esporte, 

cultura, extensão rural e diversidade 

sexual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC23eWxl4L


 
Gráfico 1 – Propostas submetidas ao Edital Qualific Express 

 

PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO REGISTRADOS NA PREX 

Neste primeiro semestre já foram registrados 27 novos projetos/programas de extensão de fluxo 

contínuo. O gráfico abaixo demonstra os registros por Campi. A projeção de registro para o fim 

do ano é que seja 40% superior ao ano de 2015. Assim, teremos os números aproximados aos 

dos Institutos Centenários da Rede. 

Os programas/projetos de extensão registrados na Pró-Reitoria de Extensão de 2010 a 1/2016 

encontram-se publicados no site do Instituto Federal de Brasília. Para conferir a lista, acesse 

http://www.ifb.edu.br/index.php/extensao2  
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RECURSOS EMPENHADOS NOS PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 

Dos recursos empenhados até junho de 2016, 15 mil reais foram destinados a projeto 

de extensão aprovado por meio do Edital 060-RIFB e 45.520,00 reais destinam-se a 

pagamento de bolsas a discentes do IFB que participam de projetos de extensão 

selecionados por meio do mesmo Edital. 

 

VISITA AOS CAMPI 

 

A PREX, com intuito de prosseguir com as ações de sensibilização da Extensão: 

Programas e Projetos; Inclusão e Relações Institucionais, bem como de esclarecer o 

conceito e finalidade da extensão para fomentar boas práticas extensionistas, propôs 

uma visita da PREX aos campi, onde os servidores interessados na temática são 

convidados a participar e dialogar. Neste ano as visitas já ocorreram nos Campi: 

Riacho Fundo, Brasília e São Sebastião. 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - 

PREX 

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO 

Giano Luis Copetti 

 

 

 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS - CDPE 

Eneida Campos Felipe de Brites 

Substituta Eventual da Pró-Reitoria de Extensão 

Annye Karolyne Morais Araújo 

Elaine Cristina Pereira dos Santos Nery 

 

COORDENAÇÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS – CDIN 

Alessandra do Carmo Fonseca 

Rute Nogueira De Morais Bicalho 

 

COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ARTICULAÇÃO COM A SOCIEDADE - 

CDAS 

Bianca Reis da Silva Feistler 

Malgorzata Marta Janc Vilela 

Ana Paula Oliveira de Sousa 

 

 


