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Fórum dos Pró-Reitores de Extensão
Aconteceu nos dias 14, 15 e 16 de outubro, a IX Reunião Ordinária do FORPROEXT - Fórum dos Pró-Reitores de Extensão. O Pró-Reitor de Extensão e
Coordenador do Fórum, Giano Copetti, receberá os Pró-Reitores de Extensão de
todos os IFs no Campus Brasília. Várias questões sobre a Extensão serão discutidas nesses 3 dias de reunião que terá a presença do Presidente do CONIF Luiz
Augusto Caldas Pereira, do Secretário de Educação Profissional e Tecnológica
do MEC Aléssio Trindade de Barros, do Coordenador da Câmara de Extensão do
CONIF Professor Roberto Gil Rodrigues Almeida e do Reitor do IFB, Professor
Wilson Conciani, em sua mesa de abertura.

Coordenação do Programa Mulheres Mil
A coordenação do Programa Mulheres Mil foi convidada a realizar uma capacitação sobre o programa no IFG nos campi Luziânia e Goiânia Oeste, que foram
realizadas em setembro e contou com a aplicação da oficina do Mapa da Vida.
Neste mês, também foram as homologadas aproximadamente 1.300 as vagas do
Pronatec Mulheres Mil. Dia 15 de outubro, durante a IX Reunião Ordinária do
FORPROEXT, será realizado o lançamento do livro “A Expressão de Mulheres
Excluídas em Poemas e Diários” fruto da experiência de Tertúlia Literária Dialógica, realizada pela professora Jane com a primeira turma de Mulheres Mil do
Campus Taguatinga Centro.
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Coordenação de Relações Institucionais e
Articulação com a Sociedade – CDAS
Pensando na qualidade dos serviços oferecidos à comunidade e em um melhor
funcionamento dos fluxos realizados dentro do IFB, a Pró Reitoria de Extensão
está proporcionando discussões para a padronização de planos de trabalhos, minuta de acordo de cooperação que englobem os Royalties e atualização do banco
de convênios de estágios e acordos de cooperação firmados pelo IFB, a fim de
produzir um relatório consolidado a ser disponibilizado na página eletrônica do
IFB para consulta pública. Frente a isso, a CDAS convida aos interessados em
colaborar com essas discussões para entrarem em contato com prex@ifb.edu.br.

Coordenação de Programas e Projetos
de Extensão - CDPE
No intuito de sistematizar e disponibilizar informações sobre as ações de extensão
do IFB, a PREX solicitou a colaboração dos campi na consolidação destes registros
e produção de informações a serem disponibilizadas pela Reitoria à comunidade acadêmica e comunidade externa, bem como realizar prestação de contas aos
órgãos de controle e à sociedade. Farão parte desse processo o relatório parcial
(semestral) de todas as ações de extensão já registradas na PREX, em desenvolvimento no ano de 2014; relatório final de todas as ações de extensão desenvolvidas
e concluídas no período de 2009 a 2014 e o processo completo para ações de extensão que ainda não estão registradas, em desenvolvimento no ano de 2014. Os
referidos documentos serão encaminhados pela CDPE de cada Campus até o dia
10 de novembro de 2014. Após o recebimento de todos os registros, a PREX produzirá relatório consolidado a ser disponibilizado no site do IFB.
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Coordenação de Ações Inclusivas – CDIN
De 22 a 26 de setembro aconteceu a III Semana de Acessibilidade do IFB. A
abertura contou com a realização do I Encontro de Tradutores e Intérpretes de
Libras do IFB, realizado no Campus Brasília. Este evento contou com a presença
dos intérpretes de Libras que atuam nos diversos Campi do IFB, além da presença de membros do NAPNE e de outras instituições, como APADA e UnB. Nos
demais dias, foram promovidas diversas atividades relacionadas à acessibilidade
física, comunicacional e atitudinal nos Campi.

O Campus Taguatinga Centro
promoveu uma oficina de Libras e uma conversa sobre a
questão da inclusão de pessoas
com necessidades específicas
no âmbito escolar.
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O Campus São Sebastião promoveu
uma palestra com Adriana Barufaldi,
que é Coordenadora do Programa de
Ações Inclusivas do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (Senai).

Mostra de filmes e debates foi realizada no Campus Estrutural, que contou com a presença dos
alunos e servidores.
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