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Gráfico 2: Série histórica de Acordos de
Cooperação e Convênios de Estágio
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Em 2015 a Coordenação de Relações Institucionais e
Articulação com a Sociedade estreitou os laços com as
coordenações de área e de cursos do IFB, a fim de estabelecer
parcerias mais efetivas para os estudantes.
Aconteceram reuniões onde foram discutidas as necessidades
reais de cada área ou curso e dessas reuniões foram levantados
nomes de empresas com as quais os campi teriam interesse em
estabelecer parcerias.
O ano termina com 44 acordos de cooperação vigentes, bem
como 36 convênios de estágio.
Além disso, a CDAS também viabilizou a participação dos
Nossos estudantes no III Fórum Mundial de Educação
Profissional e Tecnológica, que aconteceu em Recife – PE.
Em agosto, foi realizada pela primeira vez no Instituto a etapa
intercampi dos Jogos dos Institutos Federais – JIFs, que
classificou nossos estudantes para a etapa Centro-Oeste, da qual
fomos sede no mês de outubro.
Na V Semana de Produção Científica do IFB, a coordenação
atuou em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino na realização
da I Feira de Estágio e Emprego, viabilizou, junto ao Gabinete,
as rodadas de negócios nas reuniões com o empresariado local
para o estabelecimento de novas parcerias, além de ter ficado
responsável pela programação cultural do evento.
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COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO CDPE
EDITAIS PULICADOS
No ano de 2015 foram elaborados e publicados 3 editais de extensão internos, sendo 2 voltados para
seleção de estudantes para programas/projetos de extensão e 1 para projetos de extensão voltados para a
seleção de mostras culturais e artísticas para a V Semana de Produção Científica do IFB e I Feira de
Estágio e Emprego. Este último foi realizado em articulação com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
(PRPI) e Pró-Reitoria de Ensino (PREN). Ao final foram selecionadas 4 propostas de mostras culturais e
artísticas.
EDITAL PROEXT 2016
Ainda em 2015, por meio dos professores do IFB, foram submetidos ao Edital PROEXT 2016 - Programa
de Apoio à Extensão Universitária MEC/SESu, 2 projetos e 3 programas de extensão, sendo ao final três
propostas aprovadas, ficando duas não contempladas com recursos. O programa “Inclusão Digital e
Promoção Social da Terceira Idade”, coordenado pelo Prof.º Jocênio Epaminondas, foi aprovado e
contemplado com recurso, no valor total de R$ 282.915,85 e a será executado em 2016
O gráfico representa a série histórica da quantidade de recursos captados pelo IFB por meio dos programas e
projetos de extensão contemplados nos editais PROEXT-MEC/SESu de 2010 a 2015. Ao todo foram captados R$
810.099,40
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PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO REGISTRADOS NA PREX
Foram realizados 60 novos registros de projetos de extensão no ano de 2015. Os gráficos abaixo
demonstram a série histórica de programas/projetos de Extensão registrados na Pró-Reitoria de Extensão
entre os anos de 2010 e 2015, tanto geral quanto por Campi. Ao longo desses anos foram realizados 164
registros de projetos de extensão.

Número de Projetos de Extensão Registrados na
PREX (2010 - 2015)
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Série histórica de Programas/Projetos Registrados (2010 - 2015)
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Os programas/projetos de extensão registrados na Pró-Reitoria de Extensão de 2010 a 2015 encontram-se
publicados no site do Instituto Federal de Brasília. Para conferir a lista, acesse
http://www.ifb.edu.br/index.php/extensao2

COORDENAÇÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS – CDIN
RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CDIN EM 2015
2015 foi um ano de grandes desafios para Coordenação de Ações Inclusivas (CDIN). Recebemos os
primeiros técnicos intérpretes de Libras efetivos, que vieram para colaborar com a inclusão dos
estudantes, como também dos professores surdos que agora são lotados nos campi Brasília, Gama,
Riacho Fundo, São Sebastião e Taguatinga.
Ao longo do ano, ocorreu também o “I Ciclo de Palestras em Educação Inclusiva”, um projeto de extensão
cuja proposta é fomentar a reflexão no ambiente escolar sobre temas relacionados à inclusão, e promover
o debate frente às novas demandas educacionais que vêm se configurando no IFB.
Ao todo, foram realizadas dez palestras abordando assuntos como: gênero, autismo, transtorno do déficit
de atenção e hiperatividade, saúde mental, raça, o ensino de Português como segunda língua para alunos
surdos, o perfil do aluno na educação profissional, deficiência mental, o intérprete educacional, inclusão
de docentes surdos no ensino superior. O projeto terá continuidade em 2016.

Além do Ciclo de Palestras, também foi realizado o V Encontro de Napnes, o II Encontro de Tradutores
e Intérpretes de Libras do IFB, o IV Fórum de Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva, o IV
Sernegra e o II COPENE, em parceria com os campi do IFB, demais setores da Reitoria e colaboradores
de todo Brasil.
Os eventos, voltados para área de inclusão, têm contribuído para disseminação do conhecimento na área,
possibilitando a todos os envolvidos uma maior compreensão do papel do IFB em favor de um melhor
atendimento educacional a todos os nossos estudantes.
A CDIN também contou com o apoio dos NAPNE de cada campus para atender as demandas locais,
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, de forma a

promover a inclusão de todos(as) na educação profissional e tecnológica. As reuniões realizadas ao longo
do ano, procuraram integrar mais os participantes, a fim de fortalecer a rede de colaboração tão
importante nos dias de hoje.
Foram realizadas entrevistas com alunos e servidores com deficiência ao longo do ano e publicadas no
site do IFB em datas comemorativas a fim de divulgar o trabalho realizado pela CDIN e a perspectiva
deles em relação às ações inclusivas desenvolvidas no instituto.

PRONATEC

Em 2015 foram executadas 410 vagas distribuídas em 13 cursos, 4 modalidades (Mulheres Mil, Pop Rua
e PRONATEC Campo e PRONATEC Servidor) em 3 Campi. A novidade ficou a cargo da modalidade
Pop Rua, que atende moradores de rua, ofertada apenas em São Paulo e Brasília cujas vagas foram
demandas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS em conjunto com a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social - SEDHS.
Campus Gama:

Foram destinadas 40 vagas para a modalidade Pop Rua, sendo 20 vagas para o curso de Artesão de
Biojoias e 20 vagas para o curso de Jardineiro, ambos realizados na Unidade de Acolhimento Casa Santo
André.

Campus Planaltina:

O campus Planaltina executou 170 vagas, distribuídas em 40 vagas para a modalidade Mulheres Mil,
destas, 20 vagas foram para o curso de Preparador de Doces e Conservas e 20 para o curso Produtor de
Frutas, Hortaliças e Plantas Aromáticas Processadas para Secagem e Desidratação; 40 vagas foram
destinadas para a modalidade PRONATEC servidor sendo 20 vagas para o curso de Assistente de
Secretaria Escolar e 20 para o curso de Auxiliar de Biblioteca e 90 vagas para a modalidade Pop rua sendo
30 vagas para o curso de Operador de Computador, 40 para o curso de Jardineiro e 20 para o curso de
Artesão de Biojoias.
Campus Planaltina - Extensão CONTAG:

Campus Planaltina - Extensão CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (CONTAG) que foi responsável pela execução de 120 vagas do PRONATEC - Campo (Projeto

Piloto), sendo distribuídas 40 vagas para o curso de Assistente de Crédito e Cobrança, 40 vagas para o
curso de Agente em Desenvolvimento Socioambiental e 40 vagas para o curso de Operador de Processos
de Produção de Carnes e Derivados. As vagas foram demandadas pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário - MDA. Os cursos atenderam um itinerário formativo baseado no guia de Cursos do PRONATEC
que possibilitará aos alunos que cumprirem as demais exigências legais, a Habilitação em nível técnico
em Serviços Públicos, Agroindústria e Cooperativismo. A solenidade de entrega dos certificados destes
cursos foi realizada no último dia 30 de novembro no Auditório da CONTAG com a presença do Reitor
do IFB e Pró-Reitor de Extensão, Sindicatos, Cooperativas, Presidente da CONTAG e MDA.
Campus Taguatinga Centro:

O Campus Taguatinga Centro ofertou 80 vagas, sendo 20 vagas para a modalidade Mulheres Mil,
curso de Artesão de Biojoias e 60 vagas para a modalidade Pop Rua, destas 40 vagas para o curso
Artesão de Biojoias e 20 vagas para o curso de Jardineiro.
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