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A I Jornada de Extensão do IFBA, é uma realização da PROEX que visa promover a reflexão e 

análise crítica das bases e fundamentos norteadores da Extensão no IFBA, com foco nas 

diretrizes e atribuições preconizadas no Regimento Geral da Instituição. É uma ação inédita, 

que objetiva promover a integração entre os campi, entre esses e a PROEX  e direcionar a 

atuação do IFBA para os princípios básicos da Extensão, com destaque para as ações 

comunitárias e a indissociabilidade com o ensino e a pesquisa.  Com caráter formativo, parte-

se da compreensão que toda normativa ganha viabilidade e efetividade quando é plenamente 

compartilhada e dialogada com os sujeitos que lhes dão agência. Esse compartilhar cria uma 

identidade institucional que possibilita um caminhar coletivo direcionado para os mesmos 

objetivos, quais sejam: promover inclusão e desenvolvimento socioeconômico e cidadão das 

comunidades. 

Para a PROEX, esse é o primeiro de muitos eventos voltados para o intercâmbio e 

fortalecimento da Extensão no IFBA, no qual serão debatidas temáticas para compreendermos 

como estamos, onde queremos chegar e quais caminhos seguiremos para alcançarmos nossos 

objetivos. Extensão Tecnológica, curricularização da extensão, extensão popular e extensão e 

cultura são eixos pilares dessa discussão, que contribuirão para pautarmos politicamente e 

ideologicamente a Extensão na instituição.   

Tendo como público alvo coordenadores de extensão, servidores extensionistas, gestores e a 

comunidade interna e externa do IFBA, o evento pretende substanciar o debate para que 

possamos produzir coletivamente documentos internos que regulamentem e norteiem as 

práticas extensionistas no Instituto, com foco especial para a elaboração da Política de 

Extensão do IFBA 

Assim, a I Jornada de Extensão terá como encerramento o I Fórum de Extensão do IFBA, 

momento de compartilhamento do processo da Jornada, de firmar compromissos e do 

estabelecimento de metas com vista à institucionalização de documentos que contribuam 

eficazmente para que a Extensão no instituto, a partir da relação dialógica entre os saberes 

populares e os saberes acadêmicos, promova  a democratização desses saberes, a inclusão 

social e o desenvolvimento dos arranjos produtivos sociais e culturais local e regional. 

 

Assim desejamos bom evento para todas e todos. 


