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PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CURRICULARIZAÇÃO DA 

EXTENSÃO DO IFBA 

 

RESUMO DA PROPOSTA: 

Trata-se de um conjunto de ações que visam implementar a Curricularização 

da Extensão no IFBA em consonância com as  discussões proporcionadas pela 

I Jornada de Extensão do IFBA ocorrida entre 14 e 16 de 2020 onde foram 

discutidas questões conceituais e filosóficas relativas à prática da Extensão 

Tecnológica no nosso Instituto e de onde saíram indicativos sobre a 

necessidade da construção de um documento (Política de Extensão) que, além 

de normativo, fosse também político e filosófico no sentido de pensar que 

concepções de  práticas extensionistas queremos no IFBA. Neste sentido, este 

projeto propõe algumas ações que tem a intenção de contribuir para a 

implementação da Curricularização da Extensão do IFBA a partir do 

acompanhamento e assessoramento dos campi em parceria com a PROEN no 

fortalecimento das discussões normativas, conceituais e filosóficas contidas no 

documento regulamentador da Curricularização da Extensão no IFBA em 

observação ao documento da nossa Política de Extensão. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Sabemos que os Institutos Federais são relativamente novos em suas práticas 

acadêmicas em comparação à outras Instituições. Esse fator implica na falta de 

tradição no fazer acadêmico. Pensando a Extensão (e, principalmente a 

Extensão Tecnológica) essa pouca tradição traz uma espécie de distorção 

entre o que se espera da prática extensionista nos Institutos Federais e o que é 

praticado de fato. 

As concepções que moveram a criação dos Institutos Federais trazem 

particularidades dos Institutos em relação à outras IES. Alguns conceitos caros 

aparecem nos documentos fundantes como a Politecnia e a Omnilateralidade. 
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Neste sentido a Extensão Tecnológica traz o potencial emancipador da 

educação que deve ser oferecida pelos Institutos Federais coadunando com os 

objetivos dos IFs junto a grupos de indivíduos ou comunidades em uma ação 

educativa de grande potencial politécnico. A Extensão Tecnológica possui um 

aspecto pedagógico que funciona tanto pra dentro dos IFs quanto para a 

comunidade onde está ocorrendo a ação extensionista. Para dentro dos IFs a 

ação extensionista funciona no sentido de propiciar aos discentes o contato 

com a realidade concreta e a possibilidade de atuar nessa realidade usando os 

conhecimentos acadêmicos e produzindo novos conhecimentos a partir do 

contato com as demandas advindas da ação extensionista. Possibilita ainda 

repensar a prática acadêmica e a função social do conhecimento desenvolvido 

na universidade.  

A comunidade onde está ocorrendo a ação extensionista também tem um 

ganho pedagógico a partir do processo extensionista. Além do assessoramento 

técnico/tecnológico existem  processos e aprendizados diversos que vão desde 

conteúdos e conceitos científicos aplicados a soluções tecnológicas 

demandadas no diagnóstico de demandas à apreensão de técnicas 

organizacionais, administrativas e mesmo empoderamento e autonomia. 

Tem-se ainda a Extensão Tecnológica como a principal forma de impactar 

de maneira concreta a realidade dos locais onde a prática extensionista ocorre 

a partir de intervenções que podem melhorar a vida dos indivíduos e 

comunidades na medida em que produzem soluções tecnológicas diretamente 

ligadas às questões locais. 

Nestes dois anos, nos quais estivemos à frente do Departamento de 

Relações Comunitárias (DRC/PROEX) entre 2020 e 2022 tivemos acesso aos 

diversos projetos e ações de Extensão realizados pelos colegas nos campi 

espalhados pela Bahia. Observando a natureza dos projetos pudemos 

constatar que a maioria dos projetos contem problemas sérios em se tratando 

de conceitos básicos de Extensão Universitária e problemas ainda maiores 

quando se buscam aspectos da Extensão Tecnológica. 

Foram observados vários projetos endógenos (feitos para os próprios 

campi sem público alvo externo), projetos sem participação discente e o que 
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consideramos mais grave, a maioria dos projetos (apesar de serem muito 

interessantes) não dialogam com os arranjos socioprodutivos e culturais locais, 

o que vai de encontro à concepção de Extensão Tecnológica e mesmo aos 

princípios fundantes dos Institutos de promover inclusão social e 

desenvolvimento local. 

Pensando nestas questões presidimos a comissão de elaboração do 

documento da Política de Extensão que atualmente encontra-se em 

apreciação no CONSEPE e com base nas discussões geradoras do documento 

e mesmo nas concepções e normativas que foram colocadas no texto deste tão 

importante documento entendemos que seria de muita utilidade a adoção de 

algumas ações no sentido de conduzir a prática extensionista do IFBA para o 

que preconiza o documento da Política de Extensão.  

Também estivemos presentes na comissão que elaborou a normativa que 

orienta os campi no processo de adequação dos PPCs dos cursos superiores 

com prazo até o final deste ano. O documento, aprovado na RESOLUÇÃO  

CONSEPE Nº 24, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 foi concebido em 

observação às questões conceituais sobre a Extensão Tecnológica já citadas e 

tivemos o cuidado de enfatizar a necessidade do atendimento às demandas 

locais e o diálogo com a comunidade conforme preconizado pelo documento da 

Política de Extensão. Estas questões aparecem de maneira clara no 

documento da Curricularização da Extensão como podemos perceber nos 

fragmentos abaixo onde se lê no artigo 2º: 

“As atividades de extensão, a partir da instituição 

desta Resolução, tornam-se obrigatórias para todos(as) 

os(as) estudantes dos cursos de graduação do IFBA, na 

modalidade presencial e à distância.” (CONSEPE,2021). 

Em relação às questões mais específicas e peculiares da Extensão 

Tecnológica, o mesmo documento é enfático ao fazer a seguinte afirmação no 

artigo 3º, parágrafo único: 

“A prática extensionista deve coadunar com a missão 

institucional do IFBA no sentido de promover a inclusão 

social e o desenvolvimento local sustentável de acordo com 

os arranjos produtivos e socioculturais locais em sintonia 
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com as demandas e potencialidades da comunidade 

externa.” (CONSEPE,2021). 

Podemos citar ainda neste sentido a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDB (n.º 9.394/96), Artigo 43, inciso VII, a qual prevê que a 

educação superior deva promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 

criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

Levando em consideração o que preconiza a Resolução MEC/CNE/CES 

n.º 7, de 18 de dezembro de 2018, que normatiza as Diretrizes para a 

Curricularização da Extensão na Educação Superior Brasileira e dá outras 

providências, pensando ainda nos prazos estabelecidos, entendemos que este 

projeto é pertinente no sentido de contribuir para o processo de implementação 

da Curricularização da Extensão no nosso Instituto. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O conceito atual de extensão universitária, compreendido a partir das 

discussões que vêm ocorrendo no FORPROEX trazem a extensão não 

somente como uma ação da Universidade, mas como uma relação dialética 

entre a academia e a sociedade que deve funcionar como o elo de ligação 

entre o ensino e a pesquisa à comunidade.  Esse conceito traz em si a 

concepção freiriana de extensão no sentido de diálogo com a comunidade 

extra muros. 

A lei no. 11.892/08 e a criação da Rede Federal de Educação Científica e 

Tecnológica trouxe a necessidade de discutir as particularidades dessas 

instituições no tocante à sua peculiaridade. Neste sentido veio também a 

necessidade de construção de uma identidade para a extensão na Educação 

profissional. Em certa medida, foi isso que foi feito com a criação do documento 

“Extensão Tecnológica” pelo CONIF em 2013. Buscou-se estabelecer com este 

documento conceitos, dimensões e diretrizes da extensão praticada pela rede 

de Institutos Federais. 
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A concepção de Extensão Tecnológica que surge a partir de discussões 

no CONIF parte do conceito de Extensão Universitária principalmente na 

relação entre os Institutos e a sociedade no sentido da indissociabilidade entre 

pesquisa, o ensino e a extensão. Porém o documento construído pelo CONIF 

procura dar uma identidade à Extensão tecnológica apontando peculiaridades 

que lhe colocam como parte da missão dos Institutos Federais em promover 

desenvolvimento local e inclusão social. 

Embora, em linhas mais gerais, a Extensão Tecnológica seja muito 

parecida com a extensão universitária ela se diferencia na ênfase dada à 

necessidade de ação no sentido de melhorar o entorno dos campi promovendo 

em diálogo com a sociedade práticas de intervenção com vistas à potencializar 

os arranjos produtivos e socioculturais locais. 

Esses aspectos aparecem em vários momentos do documento construído 

pelo CONIF ressaltando como diretriz a competência da Extensão Tecnológica 

de ser capaz de integrar os segmentos sociais com o mundo do trabalho 

produzindo e difundindo conhecimentos tecnológicos com vistas ao 

desenvolvimento local e regional. 

A página atual da PROEX (Pró-reitoria de Extensão) do IFBA traz a 

seguinte definição de extensão: “A extensão é um processo educativo, cultural 

e científico que, articulada de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, deve 

intensificar a relação entre a instituição e a comunidade externa. Compreende 

um conjunto de atividades que articula os saberes (acadêmico, científico e 

tecnológico), o conhecimento tácito e a realidade socioeconômica e cultural da 

sociedade ao qual está inserido. A extensão deve beneficiar a consolidação e o 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados 

com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento 

socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal.”  

O conceito citado está de acordo com as orientações presentes nos 

documentos oficiais que norteiam a prática extensionista na rede de Institutos 

Federais. No entanto fazem-se necessárias algumas observações. A primeira 

diz respeito às peculiaridades da extensão tecnológica (que é a intentada para 
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os Institutos Federais) em relação à extensão normalmente desenvolvida nas 

outras instituições de ensino.  

A extensão tecnológica deve ter sua prática motivada em função das 

demandas sociais. Ela deve partir necessariamente da realidade social nos 

locais onde a instituição está inserida. Com isso entendemos que, coadunando 

com a missão dos Institutos Federais de promover desenvolvimento local e 

inclusão social, a ação extensionista na rede de Ifs deve funcionar em 

observação a questões locais que versem sobre a realidade concreta e nesse 

sentido produzir soluções tecnológicas em contato com os saberes locais de 

maneira dialética com vistas a promover a melhoria de vida das comunidades e 

indivíduos onde se dá a ação extensionista.  

Entende-se que a Extensão Tecnológica dentro da rede de institutos 

federais tem sua função claramente definida enquanto parte integrante do 

projeto dos institutos federais em que a extensão se insere no fomento e/ou 

apoio ao desenvolvimento regional e local em observação às demandas 

surgidas na comunidade que se desenvolve nas regiões próximas ao campus. 

Compreendemos que este é o motivo pelo qual os institutos foram 

espalhados pelas mais diversas localidades do país descentralizando a oferta 

de EPT das capitais e indo ao interior em locais onde muitas vezes as 

condições de vida das pessoas são muito precárias com pouca expectativa de 

educação formal e emprego. Os Institutos Federais têm a missão de promover 

desenvolvimento local e nacional. A lei 11.892/2008 no artigo VII, no inciso V 

versando sobre educação diz sobre a missão dos Institutos Federais: 

estimular e apoiar processos educativos que 

levem à geração de trabalho e renda e à emancipação 

do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional; […] 

A Extensão Tecnológica intentada para os Institutos Federais deve ser um 

elemento de intervenção concreta e de promoção de melhorias e de redução 

da desigualdade. A partir da pesquisa aplicada a ação extensionista deve ser 

capaz de agir concretamente sobre a realidade material dos trabalhadores em 

uma relação dialética com saberes historicamente construídos com vistas à 
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promoção do desenvolvimento local a partir do fortalecimento dos arranjos 

produtivos conforme orienta o CONIF: 

“a extensão tecnológica da Rede Federal de 

EPCT tem como diferencial o atendimento aos 

segmentos sociais e ao mundo do trabalho com ênfase 

na inclusão social, emancipação do cidadão, 

favorecendo o desenvolvimento local e regional, a 

difusão do conhecimento científico e tecnológico, a 

produção da pesquisa aplicada e a sustentabilidade 

socioeconômica”. (CONIF, 2013, P.20). 

O que tem ocorrido na maioria das vezes é um processo ofertista de 

extensão no qual são oferecidos cursos a partir do conhecimento que se 

produz na academia. É o que Paulo Freire chamou de verticalização da 

extensão onde o processo ocorre de maneira autoritária sem respeito aos 

conhecimentos historicamente construídos pelas comunidades e, de maneira 

danosa, pode supor superioridade do saber acadêmico em detrimento dos 

saberes populares (fonte). Nesse formato o conhecimento é estendido da 

academia para a comunidade extra-acadêmica de forma invasiva na maioria 

das vezes sem o devido conhecimento da realidade dos indivíduos que serão 

impactados e as suas reais necessidades e sem a valorização dos 

conhecimentos ancestralmente construídos (FREIRE 2006.). 

Outra questão a ser repensada sobre a extensão na rede de Institutos 

Federais é a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Se a extensão 

tecnológica parte da necessidade de conhecer a realidade local para a partir 

daí desenvolver suas atividades dessa forma também a pesquisa deve ser 

demandada pela realidade das comunidades onde estão inseridos os campi. 

Entendendo a prática extensionista desta forma é impossível concebê-la sem 

pesquisa. Esse é mais um diferencial da extensão tecnológica da extensão 

comumente praticada nas outras instituições. A extensão tecnológica é 

necessariamente a pesquisa aplicada.  

O tema de pesquisa não deve brotar na academia, mas da realidade 

social onde o campus está inserido e com o objetivo prático de melhorar essa 

realidade no sentido do desenvolvimento e inclusão social.  
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O objeto de pesquisa é também demandado dos problemas ou questões 

ligados aos arranjos produtivos e aspectos socioculturais e dos caminhos da 

pesquisa é que vem a atividade extensionista como forma de responder a 

essas demandas. Infelizmente na maioria das situações não é o que ocorre na 

relação entre a extensão e a pesquisa. 

Nos diz ainda o CONIF sobre a natureza da extensão: “Integrar o ensino e 

a pesquisa com as demandas da sociedade, seus interesses e necessidades, 

estabelecendo mecanismos que interrelacionem o saber acadêmico e o saber 

popular;” (CONIF, 2013, p. 17). 

O texto segue ainda afirmando a necessidade de dialogicidade: “Ao 

estabelecer uma relação dialógica entre o conhecimento acadêmico e 

tecnológico e a comunidade, a extensão promove a troca de saberes, numa 

inter-relação entre ambos.” (CONIF, 2013 p. 17). Aí se manifesta o potencial 

pedagógico da extensão. 

A Extensão Tecnológica tem como especificidade em relação à extensão 

universitária a sua aplicação na busca por soluções tecnológicas que 

dialoguem com os saberes populares no sentido de potencializar o 

desenvolvimento das comunidades no entorno dos locais onde os campi estão 

funcionando. Ela deve ter uma aplicabilidade prática a fim de, em observação 

às demandas socioculturais e arranjos produtivos locais, promover 

desenvolvimento econômico e social. 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GERAL: 

Promover ações no sentido de divulgar, implementar, orientar, acompanhar e 

fortalecer a Curricularização da Extensão no IFBA no sentido de contribuir para 

o alinhamento entre a prática extensionista no IFBA e as concepções teórico-

filosóficas e normativas contidas no documento em observação à Política de 

Extensão do nosso Instituto; 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Acompanhar junto à PROEN o processo de implementação da 

Curricularização da Extensão e promover junto aos campi e comissões 

assessoria junto à elaboração dos PPCs para os ajustes necessários à 

aprovação dos documentos. 

- Análise dos PPCs conjuntamente com a PROEN em observação à 

RESOLUÇÃO CONSEPE N. 24, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 e à Política de 

Extensão a fim de observar e ajudar na correção de quaisquer distorções entre 

a concepção e a prática da Extensão Tecnológica no processo de 

Implementação da Curricularização. 

- Promover um evento de formação em formato remoto via YouTube em 

parceria com a PROEN para discutir o documento com a comunidade do nosso 

Instituto a fim esclarecer os principais aspectos do documento; 

- Fazer formação junto às coordenações de Extensão e NDEs 

(preferencialmente de forma presencial) em relação aos principais pontos do 

documento em contraste com a forma como a Extensão vem sendo praticada 

no Instituto em relação à concepção de Extensão Tecnológica e aos princípios 

dos IFs; 

- Acompanhar e orientar as coordenações de extensão no processo de 

curricularização da Extensão em parceria com a PROEN através de ações de 

assessoria aos campi (encontros de formação, palestras, etc.) em observação 

às metas da PROEX e às metas do FORPROEXT para os próximos anos. 

METODOLOGIA 

O projeto será desenvolvido a partir da construção e realização de ações em 

parceria com a PROEN em observação às necessidades apresentadas pelos 

campi em seus diferentes estágios de construção das ações locais de 

implementação da Curricularização da Extensão a partir de abril de 2022 com 

prazo de execução até dezembro de 2022 em função dos prazos estabelecidos 

pelo MEC. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

Feitas todas as considerações sobre as potencialidades pedagógicas e de 

intervenção da ação da Extensão Tecnológica e levando em conta as suas 

possibilidades para a consecução de uma educação de cunho politécnico, 

esperamos que a prática da ação extensionista no IFBA em sua relação com a 

educação passe de fato a ser orientada por alguns objetivos que devem 

garantir como resultado aspectos de uma prática de Extensão Tecnológica. 

Esses objetivos estão claramente identificados e presentes no documento da 

Curricularização da Extensão e da Política de Extensão do IFBA e relacionados 

dialeticamente com as demandas dos indivíduos, grupos ou coletivos.   

O documento Extensão Tecnológica - Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica elaborado pelo Conselho Nacional das 

Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica – CONIF diz que 

é função da Extensão Tecnológica “Integrar o ensino e a pesquisa com as 

demandas da sociedade, seus interesses e necessidades, estabelecendo 

mecanismos que inter-relacionem o saber acadêmico e o saber popular;” 

(CONIF, 2013, P.17). Dessa forma, espera-se reforçar o foco no 

desenvolvimento local, na inclusão social, a geração de renda, na produção de 

soluções tecnológicas, na produção difusão e Co construção de conhecimento, 

a produção de tecnologias sociais, o impacto pra dentro dos muros dos 

Institutos e principalmente o cuidado com a comunidade externa no sentido de 

não ser diretivo ou hierarquizar os saberes, mas, ao invés disto, promover o 

diálogo e a construção coletiva a partir da troca entra esses saberes. 

Esperamos, dessa forma, contribuir para a implantação da 

Curricularização da Extensão no nosso Instituto buscando o diálogo no sentido 

da não banalização da Extensão e da garantia das concepções fundantes dos 

IFs na prática da Extensão Tecnológica. 

Com a realização das atividades constantes nesta proposta esperamos 

contribuir para a implementação da Curricularização da Extensão bem como 

para a prática da Extensão Tecnológica do Instituto Federal da Bahia de 

maneira geral. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – Abril a Dezembro de 2022 

AÇÕES PERÍODO ATIVIDADES 

INSTRUÇÃO DA 

RESOLUÇÃO  

De 11/04/2022 

a 25/05/2022 

Construir um texto instruindo a RESOLUÇÃO 

CONSEPE N. 24, DE 15 DE OUTUBRO DE 

2021 contendo os principais aspectos 

normativos a serem observados e as 

principais orientações a serem obedecidas. A 

primeira versão foi discutida com as 

Coordenações de Extensão no III Fórum de 

Coordenações de Extensão do IFBA em 

19/04/2022. Esta versão está sendo 

aprimorada e será validada pelos Pró-

Reitores de Ensino e Extensão e publicada.   

Diagnóstico da 

implementação da 

curricularização nos 

campi 

De 18/04/2022 

a 30/04/2022 

Levantamento de informações acerca do 

estado das ações de implementação da 

implementação da Curricularização da 

Extensão nos Campi através de busca junto 

às Coordenações de Extensão e NDEs. 

GT sobre a 

Curricularização da 

Extensão com as 

Coordenações de Extensão  

19/04/2022 Discussão inicial com as Coordenações de 

Extensão sobre a Curricularização da 

Extensão através de um GT que ocorrerá na 

III Fórum de Coordenações de Extensão do 

IFBA a partir da apresentação da minuta do 

documento de Instrução sobre a 

RESOLUÇÃO CONSEPE N. 24, DE 15 DE 

OUTUBRO DE 2021 

Reuniões de alinhamento 

com a PROEN  

De 11/04/2022 

a 29/04/2022 

 

 Reuniões de alinhamento com a PROEN até 

o dia 29/04/2022  

Formação junto às 

Coordenações de Extensão 

e NDEs. 

26/05/22 e 

02/06/22  

 Após conclusão e análise do levantamento 

do estado das atividades nos campi e tendo 

conhecimento das dificuldades enfrentadas 

promover encontros de formação específicos 

ao longo do período. Inicialmente prevê-se 

dois encontros de duas horas cada a serem 

realizados de maneira remoto via RNP ou 

Meet onde serão explanadas questões 

conceituais e específicas sobre a  

Extensão Tecnológica e sobre os 
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documentos e será feita a escuta dos 

questionamentos e dúvidas Das 

Coordenações de Extensão e NDEs. 

Acompanhar e orientar as 

coordenações de 

extensão no processo de 

curricularização da 

Extensão em parceria com 

a PROEN através de ações 

de assessoria aos campi 

(encontros de formação, 

palestras, etc.) em 

observação às metas da 

PROEX e às metas do 

FORPROEXT para os 

próximos anos. 

De 11/04/2022 

a 15/12/2022 

 

 Promoção de acompanhamento e de 

assessoria a partir de aspectos específicos 

apresentados pelos campi ao longo de todo 

o período a partir das demandas que 

venham a surgir nos campi. 

Acompanhamento e 

análise dos PPCs para 

orientação e possíveis 

ajustes. 

De 11/04/2022 

a 15/12/2022 

 

 Acompanhamento permanente dos PPCs 

apresentados pelos campi e orientação, se 

necessário, ao longo de todo o período. 

Inclusive participando das reuniões do 

CONSEPE sempre que houver na pauta 

PPcs de cursos de Ensino Superior nas 

reuniões ordinárias de 17/06, 16/09 e 

30/11/2022. 

RESULTADOS De 02/01/2023 

a 30/01/2023 

Apresentação de relatório com os dados 

resultantes da execução do projeto. 

 

OBS: Todo o andamento do projeto será acompanhado pela PROEX a partir 

de reuniões regulares com o DRC/PROEX. 
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