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1 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PROEX

CÂMARA DE EXTENSÃO - CaEx

A Câmara de Extensão (CaEx) é um órgão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão com 

função consultiva e deliberativa na operacionalização das atividades de extensão do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. 

A CaEx é presidida pelo Pró-Reitor de extensão e composta pelos Coordenadores de 

Extensão, membros representantes (docentes e discentes) do Núcleo Institucional de Pesquisa 

e Extensão – NIPE – de cada campus.

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Pró-reitor de Extensão: Cléber Ávila Barbosa

- Diretoria de Integração

       Roselei Eleotério – Diretora de Integração

Aloísia Rodrigues Hirata – Técnica em Assuntos Educacionais

Juliana Ramos de Oliveira – Assistente em Administração

Juliana do Carmo Jesus Pio – Secretária Executiva

Lucas Resende Aarão – Economista

Coordenação de Projetos e Eventos

Nildo Batista – Coordenador de Projetos e Eventos

Coordenação de Estágios e Egressos

Alexandro Henrique da Silva – Coordenador de Estágios e Egressos
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Coordenação de Esporte, Cultura e Lazer

Fabiano Fernandes da Silva – Coordenador de Esporte, Cultura e Lazer 

Coordenação-Geral de Relações Internacionais 

  Rafael Gomes Tenório –  Coordenador-Geral de Relações Internacionais

Ana Paula Vilella – Assistente em Administração

CAMPUS MACHADO

Diretor-Geral

Carlos Henrique Rodrigues Reinato

Coordenadoria de Extensão

Lidiany dos Santos Soares

Coordenadoria de Esporte e Lazer

Carlos Henrique Paulino

Coordenadoria de Cultura

Letícia Sepini Batista

Coordenadoria de Estágios e Egressos

Maria Aparecida Avelino

CAMPUS MUZAMBINHO

Diretor-Geral

Luiz Carlos Rodrigues Machado
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Coordenadoria de Extensão

Renê Lepiani Dias

Coordenadoria de Esporte, Cultura e Lazer

Ricardo Aparecido Avelino

Coordenadoria de Estágios 

Andressa

 Coordenador de Egressos e Estágios Remunerados 

Carlos Esaú dos Santos

CAMPUS INCONFIDENTES

Diretor-Geral

Miguel Angel Isaac Toledo del Pino

Coordenadoria de Extensão

Cleiton Lourenço de Oliveira

Coordenadoria de Esporte

Keyla Miotto

Coordenador de Cultura e Arte 

Luís Carlos Negri

Coordenadoria de Estágios e Egressos
   

Rafael Gomes Tenório
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CAMPUS POUSO ALEGRE

Diretor-Geral

Marcelo Carvalho Bottazzini

Coordenadoria de Extensão

Flávio Adriano Bastos

Coordenadoria de Esporte e Lazer

Marcos Roberto So

Coordenadoria de Cultura 

Émerson José Simões da Silva

Coordenadoria de Estágios e Egressos

Fabiano Paulo Elord

CAMPUS POÇOS DE CALDAS

Diretor-Geral

Thiago Caproni Tavares

Coordenadoria de Extensão

Cissa Gabriela da Silva

Coordenadoria de Esporte  

Heliese Fabrícia Pereira

Coordenadoria de Arte e Cultura

Heliese Fabrícia Pereira
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Coordenador de Estágios e  Egressos

Rosângela F. Fonseca 

CAMPUS PASSOS

Diretor-Geral

João Paulo de Toledo Gomes

Coordenadoria de Extensão

Cleiton Hipólito Alves

Coordenadoria de Esporte e Cultura

Wagner Edson Farias dos Santos

Coordenadoria de Estágios e Egressos

Paulo Henrique Novaes

CAMPUS avançado TRÊS CORAÇÕES

Diretor-Geral

Francisco Vitor de Paula

Coordenadoria de Estágios e Egressos

Wilson de Cássio Couto

Coordenação de Extensão

José Ronaldo dos Reis
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CAMPUS avançado CARMO DE MINAS

Diretor-Geral

João Olympio de Araújo Neto

Coordenadoria de Estágios e Egressos

André Ribeiro Viana

Coordenação de Extensão

Michele Martins da Silva

2. A EXTENSÃO

A  Extensão pode  ser  descrita  como  um conjunto  de  ações  dirigidas  à  sociedade,

vinculadas indissociavelmente ao Ensino e à Pesquisa. As atividades de extensão são aquelas

que ultrapassam o âmbito específico de atuação do Instituto no que se refere ao Ensino e

Pesquisa.

 A Extensão abrange as funções sociais do Instituto, atuando na democratização do

conhecimento,  respeitando  e  utilizando  os  conhecimentos  e  saberes  populares  locais  e

levando-se em conta as especificidades de cada comunidade em que atua.

3. A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DO IFSULDEMINAS

No âmbito  do  IFSULDEMINAS,  cabe  à  Pró-Reitoria  de  Extensão  –  PROEX – a

promoção de ações que propiciem o desenvolvimento local, ofertando mecanismos capazes de

gerar  renda  e  trabalho  por  meio  de  apoio  à  produção,  transferência  de  tecnologia  e
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organização da sociedade civil. Entre os objetivos da Pró-Reitoria está o intercâmbio com as

empresas  privadas,  mercado,  poder  público  e  comunidade.  O  maior  desafio  é  buscar  na

ciência  e  pesquisa um suporte  para  a  superação dos  obstáculos  e  oferecer  à  comunidade

tecnologia,  ensino e capacitação,  observadas  as demandas do território de abrangência do

Instituto.  Para isto,  a PROEX visa dar  suporte a homens e  mulheres para a  aplicação do

aprendizado na comunidade em que residem ou atuam.

A realização desta  proposta  se  desenvolve  por  meio  de  eixos  de  atuação  que  são

descritos como a seguir.

3.1. EIXOS DE ATUAÇÃO – CONCEITOS

Para a realização do que se propõe a PROEX e no intuito de facilitar o entendimento

sobre o trabalho a ser desenvolvido a extensão é subdividida nos seguintes eixos de atuação.

Eixo  1 Programa:  conjunto  de  projetos  que  agregam  ações  técnicas,  metodológicas  e

transformadoras desenvolvidas e aplicadas na interação com a população e apropriadas por

ela,  que  representam  soluções  para  inclusão  social,  relações  étnico-raciais,  geração  de

oportunidades e melhoria das condições de vida; difusão e aplicação dos conhecimentos e

práticas de empreendedorismo e associativismo, com ênfase no cooperativismo, por meio de

programas institucionais.

Eixo  2 Capacitação:  Cursos  de  Extensão  (Formação  Inicial  e  Continuada  –  FIC,

PRONATEC/ETEC, Mulheres Mil, dentre outros) com carga horária mínima de 04 (quatro)

horas. Ação pedagógica de caráter teórico e prático, presencial ou a distância, planejado para

atender  demandas  da  sociedade,  visando  o  desenvolvimento,  a  atualização  e  o

aperfeiçoamento  de  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos  com  critérios  de  avaliação

definidos e oferta não regular, com presença mínima de 50% de público externo.
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Eixo  3 Estágios,  Empregos  e  acompanhamento  de  egressos:  Compreende  todas  as

atividades  de  prospecção  de  oportunidades  de  estágio/emprego  e  a  operacionalização

pedagógica e administrativa dos mesmos. Constitui-se no conjunto de ações implementadas

que  visam acompanhar  o  itinerário  profissional  do  egresso,  na  perspectiva  de  identificar

cenários junto ao mundo produtivo e retroalimentar o processo de ensino, pesquisa e extensão.

Eixo 4 Projetos:  conjunto articulado de atividades e outras ações de extensão, de caráter

preferencialmente multidisciplinar e integrado às atividades de pesquisa e ensino, atividades

processuais  contínuas,  de caráter  educativo,  social,  cultural  ou  tecnológico  com objetivos

específicos  e  com prazo determinado,  que podem ser  vinculadas  ou não a  um programa.

Compreende ações referentes a eventos técnicos, sociais, científicos, esportivos, artístico e

cultural favorecendo a participação da comunidade externa e/ou interna.

Eixo 5 Relações Internacionais: Compreende o apoio e suporte a discentes e servidores em

parcerias,  processos  de  aprendizagem,  convênios,  bolsas,  cooperações,  entre  outros,  no

âmbito internacional.

Eixo  6 Eventos:  São  considerados  eventos  de  extensão  as  atividades  realizadas  no

cumprimento  de  programas  específicos,  de  curto  prazo,  oferecidos  com  o  propósito  de

produzir,  sistematizar  e  divulgar  conhecimentos,  tecnologias  e  bens  culturais,  podendo

desenvolver-se, de acordo com a finalidade visada e a devida aprovação pela Pró-Reitoria de

extensão. Os eventos de extensão poderão ser realizados sob a forma de mostras, encontros,

simpósios, oficinas, congressos, colóquios, jornadas, conferências ou ciclos de conferências,

seminários,  fóruns,  reuniões  de  trabalho,  debates  ou  ciclo  de  debates,  reuniões  técnicas,

concertos,  festivais,  manifestações  artísticas,  culturais  ou  esportivas,  espetáculos,  ateliês,

exposições e similares, dirigidos à comunidade.
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4. ORGANOGRAMA DA EXTENSÃO NO IFSULDEMINAS
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5. ATIVIDADES EXTENSIONISTAS – INDICADORES 
QUANTITATIVOS (proposta para planejamento)

O Quadro 1, apresentado abaixo, descreve os indicadores quantitativos que expressam

o conjunto das atividades de extensão que o IFSULDEMINAS desenvolve e a abrangência de

sua  atuação  com  os  atores  envolvidos,  buscando  avaliar  o  desempenho  educacional  na

instituição.

Estes indicadores fornecem um retrato abrangente das ações extensionistas executadas

no Instituto. Contudo, não devem ser limitadores, tendo em vista que as ações de extensão

têm caráter de transformação social o que torna-se o processo amplo e com resultados para

longo  prazo.  Portanto,  os  dados  indicados  abaixo  servirão  apenas  de  norteadores  para  o

levantamento de dados.

Quadro 1. Indicadores específicos, em valores absolutos, para as dimensões da extensão
tecnológica no IFSULDEMINAS. Pouso Alegre – MG, 2018.

DIMENSÕES INDICADORES ESPECÍFICOS

Programas e 
Projetos 

Número de programas registrados.
Número de projetos registrados.
Número de estudantes envolvidos.
Número de servidores envolvidos.
Número de estudantes bolsistas.
Número de servidores bolsistas.
Número de comunidades atendidas.
Percentual de estudantes envolvidos em programas e projetos.
Percentual de servidores envolvidos em programas e projetos.
Número de estudantes envolvidos nas ações de Empreendedorismo/ 
Associativismo.
Número de servidores envolvidos nas ações de Empreendedorismo/ 
Associativismo.
Número de empresas residentes na incubadora.
Número de empresas juniores.
Número de empresas associadas à incubadora.
Número de empresas graduadas pela incubadora.
Número de pessoas envolvidas com hotel de projetos.

Capacitação Número de cursos ofertados.
Número de estudantes matriculados.
Número de estudantes concluintes.
Carga horária dos cursos.
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Modalidade do curso.
Área do conhecimento/Eixo Tecnológico do curso.

Estágio, 
emprego e 
acompanhame
nto de 
egressos

Número de estudantes encaminhados para estágio.
Número de empresas cadastradas como ofertantes de estágio/emprego.
Número de oferta anual de estágios.
Número de estudantes encaminhados para o emprego.
Número de empresas cadastradas com oferta anual de emprego.
Número de egressos no mundo do trabalho atuando na área de formação.
Número de egressos no mundo do trabalho atuando em outra área que não
a de formação.
Número de egressos que verticalizaram o ensino na área de formação.
Número de egressos que verticalizaram o ensino em outra área que não a 
de formação.

Projetos 
Culturais
Artísticos, 
Científicos,
Tecnológicos e
Esportivos

Número de projetos registrados.
Número de estudantes envolvidos.
Número de servidores envolvidos.
Número de pessoas da comunidade externa envolvida.
Número de pessoas da comunidade interna envolvida.
Público alvo atingido.
Percentual de estudantes envolvidos em programas e projetos.
Percentual de servidores envolvidos em programas e projetos.

Assessoria 
Internacional

Número de estudantes envolvidos.
Número de servidores envolvidos.
Número de estudantes bolsistas.
Número de servidores bolsistas.
Número de comunidades atendidas.
Percentual de estudantes envolvidos em programas e projetos.
Percentual de servidores envolvidos em programas e projetos.

Eventos

Número de eventos registrados.
Número de projetos registrados.
Número de estudantes envolvidos.
Número de servidores envolvidos.
Número de estudantes bolsistas.
Número de servidores bolsistas.
Número de comunidades atendidas.
Percentual de estudantes envolvidos em eventos.
Percentual de servidores envolvidos em eventos.

Apresentamos,  portanto,  nosso  plano  de  metas  para  2018,  destacando  o
grande apoio de todos os  campi em muitas das ações apontadas abaixo, para a
obtenção de êxito nas mesmas. 



6. AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2018
AÇÕES GERAIS

Ação Objetivos Metas Período
Responsáveis

diretos

Atualização dos
conhecimentos dos
Coordenadores de

estágios 

Manter atualizada equipe de coordenadores de 
estágios sobre legislação e políticas de 
estágios.

Capacitar todos os 08 coordenadores de 
estágios do IFSULDEMINAS, por meio de 3 
encontros

Primeiro encontro de
capacitação: Fevereiro 
Segundo encontro de
capacitação: Junho
Terceiro encontro de

capacitação: Setembro 

Alex

Reunião com os
Coordenadores de

Cursos 

Manter atualizada equipe de coordenadores de 
curso sobre legislação e políticas de estágios.

Encaminhar de forma bimestral informações 
atualizadas sobre operacionalização de 
estágios

Reuniões a serem
realizadas no Primeiro

semestre de 2018 
Alex

Sistema de
Acompanhamento de

Egressos

Realizar o acompanhamento dos egressos do 
IFSULDEMINAS

Realizar a análise quantitativa e qualitativa dos 
egressos e estagiários do IFSULDEMINAS

Realizar pesquisas sobre estagiários por meio 
de questionários (SISESTÁGIOS)

Ajustes, Configuração e Padronização do 
questionário de Acompanhamento 
de Egressos 

Aplicação do Questionário da Pesquisa de 
Acompanhamento de Egressos 

Apresentação do Relatório de 
Acompanhamento de Egressos

Fevereiro - Ajustes do
Questionário a ser aplicado

Abril a Junho - Aplicação
do Questionário da

Pesquisa de
Acompanhamento de
Egressos Outubro -

Relatório final da Pesquisa

Alex e Juliana Pio

Orientação aos
alunos sobre estágios

Orientar os alunos sobre as normas e 
legislação vigentes e quando à realização dos 
estágios.

Orientar 100% dos alunos que necessitam 
de estágio ou que já estão com estágio 
iniciado, com foco preferencial aos alunos 
dos últimos períodos.

Março a Junho de 2018
Outubro a novembro 2018

Alex

Suporte a Criação e
desenvolvimento de
Empresas Juniores

Prestar orientação quanto à criação e 
desenvolvimento de Empresas Juniores no 
IFSULDEMINAS.

-Atendimento de 100% das dúvidas 
relacionadas a EJ e encaminhamento à 
Central de Empreendedorismo;
- Suporte à criação e/ou desenvolvimento de
6 EJ’s, atendendo cerca de 40 alunos 
diretos.

Ano todo Lucas

Acompanhamento e
apoio na execução do

PIBID

Viabilizar e acompanhar o programa para 
contribuir com a gestão do programa no IF.

Atender 1500 alunos da rede estadual;
Seleção de 130 bolsistas.

Ano todo Nildo

14



Assessoramento aos
Campi quanto à

política de extensão

Atualizar/capacitar os Coordenadores de 
extensão dos campi sobre as diretrizes da 
extensão do IFSULDEMINAS;

Apoiar as ações extensionistas de todo o 
IFSULDEMINAS, identificando oportunidades, 
demandas, necessidades e problemas comuns,
visando o processo de integração autonomia.

- Realizar 8 encontros com os 
coordenadores de extensão dos campi.

4 encontros no 1ºsemestre
e 4 no 2º semestre.

Roselei

Padronização de
parâmetros

relacionados à
atividades de

extensão.

Padronização dos indicadores relacionados às 
ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos 
Campi para sistematização e compilação em 
documento final (Relatório de Gestão).

- Padronizar e difundir a todo o Instituto o 
padrão a ser adotado;
- Padronizar a utilização de indicadores nas 
ações de extensão no IFSULDEMINAS, em 
conformidade com o Quadro 1 deste Plano 
de Metas.

Junho Roselei

Atualização da página
da PROEX

Atualizar a página eletrônica da PROEX para 
transparecer as ações de extensão executadas 
no IFSULDEMINAS

-Atualizar a página da Proex quando 
necessário e fazer a publicação de editais.

Ano todo Juliana Ramos

Materiais gráficos -
Ata de registro de

preços

Controlar a distribuição de materiais gráficos de
Ata de Registro de Preços aderida pelo 
IFSULDEMINAS para atendimento de eventos 
de extensão e correlatos.

- Manter os campi munidos de materiais, 
dentro do orçamento previsto, para a boa 
execução e divulgação de eventos a serem 
realizados no âmbito do IFSULDEMINAS;
- Manter dados precisos sobre os saldos 
remanescentes dos itens disponíveis em na 
Ata.

Ano todo Juliana Ramos

Boletim Técnico
Publicar semestralmente o Boletim Técnico, 
com vistas a atender a demanda de publicação 
de trabalhos do IFSULDEMINAS.

- Seleção de trabalhos para 2 edições 
anuais;
- Licitar impressão em conjunto com outras 
demandas da Instituição;
- Publicação de 2 edições.

Publicações:
- primeira edição: junho

- segunda edição:
dezembro

Juliana Pio e
Juliana Ramos

Revisão de Textos
Revisar os textos oficiais emitidos pela PROEX 
ou a ela vinculados.

- Revisão de 100% dos Editais publicados 
pela PROEX;
- Revisão de publicações da PROEX;
- Revisão de documentos emitidos pela 
PROEX, mantendo a clareza e garantindo o 
cumprimento das normas ortográficas.

Ano Todo Juliana Pio
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Revista de Extensão

Publicar edição anual da Revista de Extensão 
com vistas a divulgar de modo abrangente boa 
parte dos trabalhos de caráter extensionista 
desenvolvidos no IFSULDEMINAS e apontados
pelos próprios campi, após seleção e 
organização por equipe técnica.

- 1 edição anual com publicação das 
atividades desenvolvidas em 2017.

Abril
Nildo,Rose

ASCOM e equipe
dos campi.

Apoio aos FIC nos
campus

Dar suporte na execução de projetos e 
contratos de FIC nos campi, atendendo às 
demandas da comunidade interna e externa 
com cursos FIC de várias áreas.

- Efetivar parceria com INSS, APAC na 
oferta de XX vagas para os cursos de XX;
- Dar retorno a 100% das dúvidas 
apresentadas pelos campi sobre cursos FIC.

Ano todo Nildo,Rose

Apoio ao GPPEX nos
campus

- Melhorar os processos administrativos dentro 
do sistema através do GT -GPPEx;
- Capacitar novos usuários no uso do sistema.

- Ofertar 2 cursos/treinamentos a distância 
para 16 servidores de todo o Instituto;
- Acompanhar a implementação das 
alterações no GPPEx (já sugeridas)
- Criar cronograma de Assessoria os 
usuários do sistema - Realizar consulta aos 
campus sobre a demanda por curso de 
capacitação no sistema

Ano todo
Rose e equipe

PROEX.

Convênios de
Estágios e Termos de
Cooperação Técnica

Formalizar Convênios de estágios e 
Cooperação Técnica;
Ampliar e fortalecer parcerias já existentes;
Articular ação junto aos Campi.

Fechar 150 convênios Dezembro Alex e Juliana Pio

Programa Expedição
IFSULDEMINAS

Promover ações de extensão voluntárias que 
atendam as demandas locais dos municípios 
do sul de Minas Gerais

- Contactar 15 prefeituras;
- Fechar parceria com 10 cidades do Sul de 
Minas;
- Seleção, via Edital, de projetos a serem 
executados nas cidades selecionadas;
- Englobar todos os campi do 
IFSULDEMINAS no programa;
- Enviar 100 alunos no programa, com 
supervisão de 20 servidores.

Contato com prefeituras e
fechamento de parcerias:

até abril
Edital de seleção: Maio
Execução dos projetos:

julho

Nildo e Rose

Programa Jovem
Aprendiz

Inserir Jovens alunos no mercado de trabalho 
por meio de parcerias com empresas que 
ofertam empregos e estágios;

Divulgar programa entre Empresas e alunos.

25 novos alunos ingressantes no programa.
Parceria com 15 empresas/instituições

Dezembro Alex e Juliana Pio
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Convênios com
Institutos Politécnicos

e universidades
estrangeiras;

Firmar acordos internacionais de cooperação 
técnica, científica e cultural, estimulando e 
tornando viáveis trocas de experiências entre o 
IFSULDEMINAS e instituições nacionais e 
internacionais, tais como: desenvolvimento de 
projetos interinstitucionais, intercâmbio de 
alunos e servidores (docentes/pesquisadores, 
técnico-administrativos), sempre priorizando as 
atividades relacionadas à cooperação nacional 
e internacional.

Meta de 5 novos acordos com foco nos 
países da América Latina.

Até dezembro.
Ana Paula e

Rafael Tenório

Renovação dos
convênios com

institutos Politécnicos
e Universidades

estrangeiras

Renovação de acordos internacionais de 
cooperação técnica, científica e cultural, 
estimulando e tornando viáveis trocas de 
experiências entre o IFSULDEMINAS e 
instituições nacionais e internacionais, tais 
como: desenvolvimento de projetos 
interinstitucionais, intercâmbio de alunos e 
servidores (docentes/pesquisadores, técnico-
administrativos), sempre priorizando as 
atividades relacionadas à cooperação nacional 
e internacional.

Todos os convênios que vencerão em 2018 até dezembro.
Ana Paula,

 Rafael Tenório

Recebimento de
alunos estrangeiros.

Receber alunos estrangeiros com o intuito de 
proporcionar aos estudantes com vínculo 
universitário uma experiência prática relevante, 
dentro da sua área de formação, além de 
oferecer ao Instituto a contribuição temporária 
de estudantes qualificados e altamente 
motivados. O acolhimento de estagiários é 
fonte de enriquecimento cultural, tanto para os 
alunos estrangeiros como para os ambientes 
que se beneficiam de sua atuação

10 alunos no ano nos campi de Machado, 
Inconfidentes e Muzambinho.

1º e 2º semestres
Ana Paula,Rafael

Tenório
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Apoio à comissão de
energias renováveis

Propor cursos de capacitação e palestras com 
temas relacionados a energias renováveis no 
âmbito do IFSULDEMINAS.

Implantar no campus Poços de Caldas 1 
curso piloto relacionados a energias 
renováveis.
Tentar parceria com IFMG.

Novembro Rose

Apoio à Comissão de
Permanência e Êxito

Auxiliar a Comissão de Permanência e Êxito na
elaboração de planos estratégicos de 
permanência e êxito dos estudantes, 
atendendo às solicitações do MEC;
Elaborar diagnósticos quantitativos e 
qualitativos por nível de ensino, curso e forma 
de oferta.

Formalizar a 1ª avaliação das propostas de 
permanência e êxito implantadas nos campi.

primeiro semestre Rose e Nildo

Edital Esporte e
Cultura (interno)

Fomentar execução de projetos relacionados 
às áreas de esporte e cultura na instituição.

-Publicar edital de fomento para práticas 
esportivas e culturais no IFSULDEMINAS 
com vistas a atender 20 propostas no âmbito
do IFSULDEMINAS.

Publicado para
submissões em 2017 –
finalização da execução
em dezembro de 2018

Lucas e Nildo,
Juliana Ramos

Pro-BID
Proporcionar o incentivo à docência nos alunos 
das licenciaturas do IFSULDEMINAS

- Seleção, via Edital, de 5 projetos (um de 
cada licenciatura) dos campi novos;
- Englobando:
30 alunos do IFSULDEMINAS;
5 supervisores de escolas públicas;
200 alunos da rede estadual.

Publicado para
submissões em novembro

de 2016. Términio da
execução do projeto em

2017

Nildo, Rose 

Edital EVACE
Disponibilizar recursos da assistência estudantil
aos alunos para participação em eventos 
educativos, culturais e artísticos.

-Publicação do edital
- Montar comissão de avaliação das 
solicitações.
-Atender aproximadamente 200 discentes 
com o auxílio

Publicação do edital:
fevereiro.

Até novembro.

Juliana Pio e
Juliana Ramos

Apoio à organização
da Feira de máquinas

e Implementos
Agrícolas – FEMAGRI

Auxiliar na organização da FEMAGRI, criando 
um ambiente propício à divulgação de novas 
tecnologias do setor agropecuário para os 
produtores da região;
Assessorar na mobilização, divulgação e 
organização do evento, juntamente como a 
divulgação dos cursos do IFSULDEMINAS 
neste Encontro Tecnológico.

Atender 100% das demandas trazidas pelos 
organizadores;
Abordar pelo menos 500 produtores 
produtores rurais para divulgação dos 
cursos do IFSULDEMINAS;
Promover meios para participação de 100 
alunos do IFSULDEMINAS e membros de 
Empresas Juniores ligadas à área.

Janeiro a Março
Roselei e Juliana

Ramos

18



Intercâmbio I - Via
edital de mobilidade
estudantil edição 6;

Auxiliar discentes de cursos de graduação do 
Instituto, participantes do programa Mobilidade 
Estudantil, no repasse financeiro para custear 
suas despesas, em forma de auxílio mensal, 
para intercâmbio de quatro meses, com 
Instituições Internacionais de Ensino Superior 
conveniadas com o IFSULDEMINAS

20 bolsas para Graduação Sanduíche de 4 
meses para países da América latina.

Edital: Março/abril
Intercâmbio: segundo

semestre de 2018 para
países da América latina

Rafael e Ana
Paula

Intercâmbio II - Via
edital de mobilidade
Portugal edição 4;

Auxiliar aos discentes de cursos de graduação 
do IFSULDEMINAS a participarem da chamada
para intercâmbio estudantil por 5 meses no 
Instituto Politécnico de Bragança (IPB), 
Portugal, o qual oferece 2 (duas) vagas à nossa
instituição com alojamento e alimentação 
gratuitos. Serão custeados pelo 
IFSULDEMINAS as passagens aéreas, limitado
no valor de R$ 2.000,00 e seguro saúde, 
limitado ao valor de R$ 1.000,00 por estudante

2 alunos por semestre
Um edital no 1º semestre e

outro no 2º semestre
Rafael e Ana

Paula

 Intercâmbio III - via
edital de mobilidade

Peru, edição 3

Auxiliar aos discentes de cursos de graduação 
do IFSULDEMINAS a participarem da chamada
para intercâmbio estudantil por um semestre 
acadêmico na Universidade Nacional de Piura 
e Universidade Señor Sipan, as quais oferecem
2 (duas) vagas à nossa instituição com 
alojamento e alimentação gratuitos. Serão 
custeados pelo IFSULDEMINAS as passagens 
aéreas, limitado ao valor de R$ 2.000,00 e 
seguro saúde, limitado ao valor de R$ 1.000,00 
por estudante.

2 por semestre Um edital no 1º semestre e
outro no 2º semestre

Rafael e Ana
Paula

Intercâmbio IV - Via
edital de mobilidade
Colômbia, edição I

Auxiliar aos discentes de cursos de graduação 
do IFSULDEMINAS a participarem da chamada
para intercâmbio estudantil por um semestre 
acadêmico na Universidade Del Tolima, a qual 
oferece 5 (cinco) vagas à nossa instituição com
alojamento e alimentação gratuitos. Serão 
custeados pelo IFSULDEMINAS as passagens 
aéreas, limitado ao valor de R$ 2.000,00 e 
seguro saúde, limitado ao valor de R$ 1.000,00 
por estudante.

5 por semestre, sendo 3 estudantes com 
ajuda de custo e 2 estudantes sem fomento.

Um edital no 1º semestre e
outro no 2º semestre

Rafael e Ana
Paula
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Intercâmbio V - via
edital de mobilidade

Itália, edição I

Auxiliar aos discentes de cursos de graduação 
do IFSULDEMINAS a participarem da chamada
para intercâmbio estudantil por um semestre 
acadêmico na Universidade de Perúgia, na 
Itália, na qual oferece 2 (duas) vagas à nossa 
instituição. Serão custeados pelo 
IFSULDEMINAS as passagens aéreas, limitado
ao valor de R$ 4.000,00 e seguro saúde, 
limitado ao valor de R$ 2.000,00 por estudante.

2 alunos por semestre
Um edital no 1º semestre e

outro no 2º semestre
Rafael e Ana

Paula

Recebimento de
professor de francês
para oferta de cursos

nos Campi (Edital
CONIF/AI nº1)

Oferecer aos servidores, discentes e 
comunidade externa aulas de francês e 
atividade de cooperação linguística, educativa e
cultural nos campi, no período de setembro de 
2018 a maio de 2019. Auxílio custeado pela 
PROEX.

1 professor
setembro de 2018 a maio

de 2019.
Rafael e Ana

Paula

Intensificação das
ações do CELIN entre

os campi

Reelaborar o plano linguístico do CELIN, com 
ênfase no oferecimento de cursos de inglês, 
espanhol e Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) nos campi

10 cursos de línguas até dezembro de 2018
Rafael e Ana

Paula

Seleção de alunos e
instrutor para o

programa de Inglês
sem fronteiras,

módulos I, II e III

Apoiar a execução do programa Inglês sem 
Fronteiras do IFSULDEMINAS, por meio de 
mecanismos de seleção de instrutor e alunos.

1.000 alunos e 4 instrutores abril e maio
Rafael e Ana

Paula

Implantação do NucLi
ISF no

IFSULDEMINAS

Oferecer cursos de inglês, pela plataforma My 
English Online (MEO), módulos 1 a 5 a 
servidores e discentes do IFSULDEMINAS.

300 alunos e servidores até dezembro de 2018
Rafael e Ana

Paula

Aplicação do Teste de
proficiência em inglês

- TOEIC BRIDGE

Aplicar o teste TOEIC BRIDGE aos alunos dos 
cursos técnicos do IFSULDEMINAS cujo 
objetivo é medir a proficiência do candidato na 
língua inglesa.

150 testes por semestre, aplicados nos 
Campi

abril/maio e
novembro/dezembro

Rafael e Ana
Paula
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Dia do Esporte

Incentivar a prática esportiva de servidores, 
discentes e comunidade em um dia exclusivo 
para promoção de atividades em todos os 
Campi.

Envolver 1000 pessoas nas atividades 
esportivas em todos os campi.

14 de abril

Fabiano, Lucas e
coordenadores de

Esporte dos
Campi.

Dia da Cultura

Incentivar a vivência da arte e cultura de 
servidores, discentes e comunidade em um dia 
exclusivo para isso;
Promover atividades em todos os campi e na 
reitoria.

Envolver pelo menos 300 pessoas nas 
atividades artísticas e culturais em todos os 
campi.

18 de maio

Fabiano, Nildo e
coordenadores de

Cultura dos
Campi..

Impressão de livros
Licitar impressão de livros aprovados em Edital 
de seleção.

Publicar todos os livros aprovados nos 
exercícios 2014 a 2017.
Impressão de 4000 exemplares.

Maio Juliana Ramos

JIF Etapa Local -
IFSULDEMINAS

Promover uma competição esportiva a nível 
institucional com a participação dos campus 
onde existe a prática de modalidades 
esportivas.

- Ofertar competição de 11 modalidades 
esportivas distintas;
- Atingir diretamente 600 alunos internos nas
categorias sub-19 anos;
- Classificar um total de130 alunos para 
todas as modalidades da etapa regional

24 a 27 de maio - Campus
Muzambinho

Fabiano, Lucas e
coordenadores de

Esporte dos
Campi..

JIFS – Etapa
Regional - Sudeste

Envolver os alunos na representação esportiva 
do IFSULDEMINAS nos Jogos dos Institutos 
Federais, etapa Sudeste em local ainda a ser 
definido.

- Participar em 11 modalidades esportivas 
distintas (100% das modalidades 
oferecidas);
- Envio de delegação com 130 alunos para 
disputa de todas as modalidades desta 
etapa, visando classificação para etapa 
nacional.

Previsão para julho/agosto

Fabiano, Lucas e
coordenadores de

Esporte dos
Campi..

Circuito
IFSULDEMINAS de

Corrida de Rua

Disseminar a corrida de rua para a comunidade
interna e externa nas cidades onde há um 
campus do IFSULDEMINAS.

Executar etapas:
- Muzambinho, com previsão de 500 
pessoas;
- Demais campi interessados para o ano de 
2018: Passos, Poços de Caldas, Machado e 
Inconfidentes, com previsão de 1.000 
pessoas.

- Muzambinho: 10 de
junho;

- Passos, Poços de
Caldas, Machado e

Inconfidentes: definir data.

Fabiano, Lucas e
coordenadores de

Esporte dos
Campi..

Estágio de Vivência Proporcionar a integração dos estudantes em 
cenários adversos, nos quais possam 
reconhecer os atores sociais de transformação 
destas realidades de modo que possibilitem 

- Divulgação do Estágios O programa será 
realizado nas férias de Janeiro com vagas 
para os campi 

Agosto de 2018 Execução
Janeiro de 2019

Alex
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formação de parcerias.

Intercâmbio de
estágios IF Goiano

Oportunizar um intercâmbio de férias com o 
objetivo de oferecer mais oportunidade de 
estágios do IFSULDEMINAS

Abertura de 30 vagas. Julho de 2017 Alex e Juliana Pio.

Festival de Arte e
Cultura

Promover evento que favoreça a divulgação e a
troca de experiências na área de arte e cultura 
no Sul de Minas Gerais;
Divulgar projetos desenvolvidos no âmbito de 
todo o IFSULDEMINAS;
Organizar oficinas, exposições, palestras 
(mesa-redonda), apresentação de trabalhos e 
um show musical.

- 30 atrações culturais
- ,1000 pessoas atendidas (público interno, 
externo e executores).

Setembro- Inconfidentes

Nildo, Fabiano,
Rose,Juliana

Ramos e
coordenadores de

Cultura dos
Campi..

Edital Empresas
Juniores

Fomentar a criação e desenvolvimento de EJs, 
com a disponibilização de recursos financeiros 
de capital.

Atender 8 propostas no âmbito do 
IFSULDEMINAS, englobando cerca de 40 
discentes.

Publicado em dezembro de
2017.

Execução abril a dezembro
de 2018.

Lucas e Juliana
Pio

V Feira de Estágios
2018 –Campus
Inconfidentes

Organizar evento que oportuniza aos visitantes 
emprego, estágios, capacitação, orientação 
profissional e ações em prol da cidadania, 
incentivando o cidadão a buscar seu 
desenvolvimento profissional

- Ofertar 20 mini cursos e 4 palestras aos 
participantes do evento;
- Receber um público de mais de 2000 
pessoas;
- Parcerias com 70 empresas para os dois 
dias de evento de modo a propiciar 
oportunidades de empregos e estágios.

25 e 26 Setembro -
Inconfidentes

Alex, Juliana Pio

Encontro de Mulheres
e SPG em Minas

Gerais

Incentivar a participação das mulheres nos 
SPGs, de forma a ampliar seu protagonismo na
Agroecologia e fortalecer a rede dos Sistemas 
Participativos de Garantia de Minas Gerais

- Reunir representantes dos 3 SPGs de 
Minas Gerais credenciados pelo MAPA e 
dos 2 em processo de credenciamento
- Contemplar no mínimo 30 mulheres

agosto/2018

Aloísia
Apoio – MAPA,

Orgânicos Sul de
Minas e Campus

Inconfidentes
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Encontro de
Formação e

Integração dos
Coordenadores da

Certificação
Participativa do OPAC

Sul de Minas

- Promover a formação em coordenação de 
grupos de certificação participativa
- Promover a integração dos diferentes grupos 
de certificação da Orgânicos Sul de Minas
- Fortalecer o processo de avaliação da 
conformidade do OPAC Sul de Minas

- Capacitar 30 coordenadores de grupo
- Realizar o planejamento anual das visitas 
de pares e visitas de verificação do OPAC 
sul de Minas em 200 unidades de produção 
orgânica em 2017
- Realizar o planejamento anual de no 
mínimo 05 etapas do Circuito de 
Agroecologia em 2017

novembro/2018

Aloísia
Equipe de Apoio –

Luiz Carlos e
Grupo Raiz do

Campo
Parceiros – MAPA

e Emater-MG

Distribuição de
Caderno de

Formação sobre
Sistema Participativo
de Garantia no OPAC

Sul de Minas

- Subsidiar as capacitações do SPG Sul de 
Minas;
- Subsidiar a formação de agricultores 
solicitantes do processo de Avaliação da 
Conformidade Orgânica

- Distribuição de no mínimo 500 unidades julho/2018

Aloísia
Equipe de Apoio –

Luiz Carlos e
Orgânicos Sul de

Minas
Parceria – MAPA

Jogos dos Servidores
Promover evento de caráter esportivo e lúdico 
incentivando a participação e integração dos 
servidores.

Ofertar de 3 a 6 modalidades esportivas, 
atendendo um número de 200 servidores.

29/09 ou 10/11 - Clube
Alcoa, Poços de Caldas

Fabiano, Lucas e
coordenadores de

Esporte dos
Campi

PROJETOS ESPECÍFICOS

AÇÕES METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS

Curso nacional EaD sobre
PNAE e PAA - compra

institucional

- Capacitar 700 servidores da Rede Federal
EPCT e NEAs em Gestão do e PNAE e PAA

- Disponibilizar 3 listas de referência de preços
para cerca de 60 cidades do Sul de Minas

durante o ano
- Distribuir 3000 unidades impressas e

disponibilizar versão digital do manual sobre
compras institucionais da agricultura familiar

para a Rede Federal..

- Curso nacional 1 - março a maiode 2018
- Curso nacional 2 (NEAs) - segundo semestre

de 2018
- Distribuir 3000 unidades do manual sobre
Gestão do PNAE para toda a Rede Federal,
incluindo alunos do curso até maio de 2018.

Coordenação - Lucas e Juliana Pio

CECANE – Centro
Colaborador em alimentação

e nutrição escolar

- Ofertar 5 oficinas regionais e dar apoio às
instituições e agricultores de parte de Minas

Gerais.
- Ano todo Rogério
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Sistema de referência de
preços dos produtos da

agricultura familiar para o
PNAE no sul de minas

- Atender cerca de 60 cidades do sul de Minas
Gerais com pelo menos 3 listas durante o ano.

- Ano todo
Rogério, Lucas e coordenadores de

cada campus.

Curso EaD sobre PNAE –
compra institucional para
região sudeste do país

- Capacitar 600 servidores das Prefeituras
Municipais da região sudeste do país em

Gestão do e PNAE

- Curso sudeste 1 - maio a julho de 2018
- Curso sudeste 2 - segundo semestre de 2018

Coordenação - Lucas e Juliana Pio

Curso EaD sobre
certificação orgânica para

Emater/MG

- Capacitar 120 servidores da Emater Minhas
Gerais 

- Abril a junho de 2018
Coordenação - Lucas, Luizinho e

Emater/MG

Observação: Muitas das ações descritas acima são feitas em parceria com os Campi do IFSULDEMINAS, não sendo exclusivamente
desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão.

Cléber Ávila Barbosa
Pró-Reitor de Extensão

IFSULDEMINAS

24


	1 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PROEX
	CÂMARA DE EXTENSÃO - CaEx
	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
	CAMPUS MACHADO
	CAMPUS MUZAMBINHO
	CAMPUS INCONFIDENTES
	CAMPUS POUSO ALEGRE
	CAMPUS POÇOS DE CALDAS
	CAMPUS PASSOS
	CAMPUS avançado TRÊS CORAÇÕES
	CAMPUS avançado CARMO DE MINAS

	2. A EXTENSÃO
	3. A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DO IFSULDEMINAS
	3.1. EIXOS DE ATUAÇÃO – CONCEITOS

	4. ORGANOGRAMA DA EXTENSÃO NO IFSULDEMINAS
	5. ATIVIDADES EXTENSIONISTAS – INDICADORES QUANTITATIVOS (proposta para planejamento)
	6. AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2018
	Observação: Muitas das ações descritas acima são feitas em parceria com os Campi do IFSULDEMINAS, não sendo exclusivamente desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão.

