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III FMEPT
A Pró-Reitoria de Extensão (PREX), como representante do IFB, participou da 

quinta reunião do Comitê Organizador do III Fórum Mundial de Educação Pro-

fissional e Tecnológica (FMEPT), realizada no Recife, nos dias 27 e 28 de no-

vembro.

“Diversidade, Cidadania e Inovação” foi o tema escolhido para a terceira edição 

deste fórum, que está sendo organizado pelo Instituto Federal de Educação, Ci-

ência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE. O evento acontecerá de 26 a 29 de 

maio de 2015, no Centro de Convenções de Pernambuco, e tem como meta reu-

nir cerca de 20 mil pessoas durante os quatro dias de programação.

Coordenação do Programa Mulheres Mil
No dia 17 de dezembro aconteceu, na Cidade Estrutural, a noite de autógrafos 

das alunas que participaram do projeto de Tertúlia Literário Dialógica, coorde-

nado pela professora Jane Pereira e pela servidora Ana Paula Andrade, projeto 

este que resultou no livro “Tertúlia Literário Dialógica: A expressão de mulheres 

excluídas em Poemas e Diários”. O evento foi apoiado pela Pró-reitoria de Ex-

tensão, representada pela professora Heloísa Sousa.
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Coordenação de Ações Inclusivas – CDIN
Ao longo de 2014, as coordenações dos NAPNE atenderam um total de 154 es-

tudantes com necessidades específicas, dentre as quais deficiência física, defi-

ciência visual, principalmente baixa visão, e surdez, sendo que a presença dos 

intérpretes de Libras em sala de aula foi de fundamental importância para o 

desempenho dos estudantes usuários dessa língua em 6 dos campi do IFB.

No dia 10 de dezembro, coordenadores e membros dos Núcleos de Atendimento 

às Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE reuniram-se para a última 

Coordenação de Relações Institucionais e 
Articulação com a Sociedade – CDAS
Durante o ano de 2014, a Coordenação de Relações Institucionais e Articula-

ção com a Sociedade estreitou a relação do IFB com a sociedade promovendo o 

envolvimento da comunidade externa no estabelecimento e difusão do ensino, 

pesquisa e extensão; orientando e promovendo a extensão como elo de ligação 

entre o ensino, a pesquisa e a sociedade; realizando visitas a parceiros, além de 

acompanhamento dos campi em visitas; orientações quanto a execução de acor-

dos de cooperação a fim de estabelecer parcerias e formalização de Acordos de 

Cooperação e convênios de estágio; além de realização e participação em even-

tos de interesse para IFB. 

Como resultado dessas ações, o IFB possui, atualmente, 27 Acordos de Coope-

ração vigentes para parcerias de pesquisa, ensino e extensão, além de 32 locais 

que proporcionam disponibilidade de estágios para nossos alunos.
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Coordenação de Programas e Projetos 
de Extensão - CDPE
Desde 03 de novembro, a Pró-Reitoria de Extensão vem convidando os servidores 

interessados em participar do Grupo de Trabalho para elaboração do Plano de 

Cultura do IFB que será apresentado em candidatura ao Edital “Mais Cultura nas 

reunião de planejamento do ano, quando foi realizado um balanço das ativi-

dades desenvolvidas em 2014 e previsão das ações para o próximo ano.

Os NAPNEs estão presentes nos 10 campi do IFB e seu objetivo é articular 

ações de inclusão no âmbito do instituto, promovendo a sensibilização, o co-

nhecimento e o atendimento específico de toda comunidade acadêmica.

O encontro foi marcado com um lanche compartilhado e a realização de um 

‘amigo da hora’.
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Universidades”, que destinará mais de R$ 20 milhões para projetos de arte e cul-

tura brasileira, com foco na inclusão social, respeito e diversidade cultural. Cada 

instituição contemplada receberá entre R$ 500 mil e R$ 1,5 milhão. O prazo para 

submissão da proposta é até o dia 10/02/2015.

No dia 10 de novembro, foi publicado o Edital nº 060/RIFB do processo seletivo 

das propostas de ações de extensão para apoio financeiro institucional. Foram 

recebidas, ao todo, 18 propostas para diversas linhas temáticas, sendo as mais 

procuradas as propostas voltadas para: cultura e arte; educação básica, técnica e 

tecnológica e educação em direitos humanos. 

A CDPE promoveu, ainda, aos servidores docentes e técnico-administrativos do 

IFB o Workshop de Orientação sobre o Edital nº 060/2014-RIFB, no dia 24/11/2014 

(segunda-feira). A proposta foi no sentido de orientação de metodologia de proje-

tos de extensão do Edital nº 060/2014-RIFB.
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