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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Estabelece  Procedimentos  para  Elaboração  e
Execução de Projetos de Extensão no âmbito do
IFBA – Campus Irecê.

O  DIRETOR  GERAL  DO  CÂMPUS  IRECÊ  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, no uso de suas atribuições

legais e tendo em vista o objetivo de auxiliar na elaboração de proposta de ações de

extensão no IFBA Câmpus Irecê,  com a finalidade de apoiar os projetos e ações de

extensão na instituição, resolve:

Art. 1º. Estabelecer procedimentos para Elaboração e Execução de Projetos de Extensão

no IFBA – Campus Irecê

Título I
Capítulo I 

Dos Procedimentos para Elaboração de
Propostas de Extensão no IFBA Câmpus Irecê

Art. 2º. As atividades de extensão deverão ser apresentadas pelos docentes ou técnicos

administrativos do IFBA Câmpus Irecê através de formulário próprio (Anexo I ):

Art. 3º. O formulário deverá ser preenchido e encaminhado à Coordenação de Extensão

em meio digital e impresso;

Art. 4º. A proposta via formulário terá que apresentar de forma clara todos os recursos

necessário  para  realização  da  proposta,  caso  demande  material  de  consumo,

equipamentos  e  serviço  de  terceiros  (pessoa  jurídica  ou  física),  será  necessário

apresentação da proposta com 5 (cinco) meses de antecedência para que todo o processo
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burocrático  seja  realizado  em  tempo  hábil  (cotações,  empenho,  compra  e/ou

contratação)1; 

Art.  5º.  Ao  final  do  projeto  de  extensão,  o  responsável  deverá  encaminhar  à

Coordenação  de  Extensão  um  relatório  final  apresentando  de  forma  sucinta  as

atividades desenvolvidas (máximo de 45 dias para apresentação do Relatório Final -

Relatório Final em anexo II); 

Art. 6º. Acompanhado do relatório final o responsável poderá solicitar os certificados

correspondentes à atividade de extensão (formulário em anexo III),  anexando a este,

caso tenha, a lista de presença do evento realizado.

Capítulo II
Da Emissão de Certificados relacionados às atividades de Extensão

Art. 7º. A elaboração de qualquer tipo de certificado das atividades de extensão ficará a

cargo da Coordenação de Extensão, que após impressos serão encaminhados à Diretoria

Geral para assinatura e registro;

Art. 8º. A emissão dos certificados dos proponentes está diretamente atrelado a entrega

do Relatório Final, conformes Art. 5º desta IN; 

Art. 9º. Os certificados de Participação e/ou Declaração de Participação em atividade de

extensão, seja projeto, curso ou evento, serão emitidos tendo o participante cumprido no

mínimo 80% (oitenta por cento) das atividades programadas;

Art. 10º. Os certificados deverão ser confeccionados, registrados e entregues dentro de

um período de 15 (quinze) a 45 (quarenta e cinco) dias. 

Capítulo III
Disposições Gerais

I. No caso do não atendimento a esta IN, o projeto não será considerado como

projeto de extensão do Câmpus;

1Neste caso, fica condicionado a existência de recurso no campus. 
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II. Não serão emitidos certificados para projeto que não atenderem a esta IN.

III. Esta IN entrará em vigor a partir da data de publicação.

Irecê, 15 de Dezembro de 2015

Janaina Novaes Sobrinho
Coordenadora de Extensão                                                            
IFBA, campus Irecê                                                                   

Robério Batista Rocha
Diretor Geral 
IFBA, campus Irecê


