
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

EDITAL PROEX/IFBAIANO Nº 06/2020

FLUXO CONTÍNUO DE REGISTRO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO – 2020

O Instituio Federal de Edtucação, Ciência e Tecnologiia Baiano – IF
Baiano iorna público, airavés da Pró-Reiioria de Exiensão – PROEX, o
presenie ediial para stubmissão de proposias de ações exiensionisias
na  modalidade  de  Fluxo  Contnuo,  voliadas  para  a  promoção  do
desenvolvimenio  edtucacional,  social,  ctulitural,  cientíco  e
iecnológiico, de acordo com as condições desie Ediial.

1. DA FINALIDADE 

1.1 O  presenie  Ediial  iem  por  ínalidade  regitulameniar  e  institucionalizar  as  atvidades  de  exiensão
iecnológiica  no  IF  Baiano,  airavés  de  procedimenios  necessários  ao  cadasiro  de  ações  de  exiensão
proposias por servidores e/otu discenies, dturanie o ano de 2020, com ou sem ônus para ao Instituio.

1.2 A modalidade Fltuxo Contntuo caracieriza-se por possibiliiar qtue as proposias de ações exiensionisias
sejam stubmetdas   Coordenação de Exiensão do campus otu eqtuivalenie, regitularizando-as. 

1.3 A comtunidade do IF Baiano poderá stubmeier stuas proposias exiensionisias, regiisirando no Sisiema
Uniícado de Adminisiração Pública-SUAP (htp://stuap.ifaiano.edtu.br),  stuas atvidades de exiensão nas
modalidades projeios, ctursos e evenios de exiensão, desenvolvidas a partr do exercício de 2020.

1.4  O  regiisiro  no  SUAP  visa  possibiliiar  o  moniioramenio  das  proposias  stubmetdas,  de  forma  mais
eícienie, dar visibilidade e iransparência  s ações exiensionisias no âmbiio do IF Baiano, bem como ao
aprimoramenio desias atvidades de exiensão.

2. DOS OBJETIVOS

2.1 Regitularizar por ftuxo contntuo o desenvolvimenio de ações de exiensão (progiramas, projeios, ctursos,
evenios, ptublicação, prodtuios acadêmicos e presiação de serviços) com otu sem previsão de capiação de
rectursos ínanceiros. 

2.2 Promover o envolvimenio de esitudanies e servidores em atvidades de exiensão, favorecendo a
iniegiração enire os campi do IF Baiano e a sociedade.

2.3 Incentvar as  atvidades exiensionisias,  na  btusca  de valorizar  a  realidade local  e  regiional,  com a
prodtução de conhecimenio coniexitualizado.

2.4 Promover a inieração enire o conhecimenio acadêmico e o poptular, airavés da “iroca de saberes”,
com visias a implemeniar e a poiencializar polítcas públicas.
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3. DAS DIRETRIZES

3.1 As atvidades de exiensão devem, preferencialmenie, esiar inseridas em linhas de exiensão deínidas
conforme Anexo I e qtue iniegirem áreas iemátcas, giarantndo a contntuidade das atvidades no iempo e no
ierriiório, sempre com a partcipação de esitudanies, artctulando-se com as prátcas acadêmicas de ensino e
pesqtuisa, conforme disposio no Decreio nº 7.416/2010. 

3.2 Poderão ser proposias ações qtue se enqtuadrem nas áreas iemátcas consianies no Anexo I.

3.3 Para íns desie ediial, são consideradas ações de exiensão as consianies no Anexo II desie Ediial.

3.4 As ações de exiensão deverão:

a) ser coordenadas/orieniadas por tum servidor periencenie ao qtuadro efetvo do IF Baiano;

b) esiar vinctuladas  s áreas dos ctursos oferiados otu a áreas e linhas de exiensão do IF Baiano;

c) ier mériio iécnico-cientíco e vinctulação com as direirizes do PDI do Instituio;

d) apreseniar viabilidade iécnica e econômica deniro do iempo previsio;

e) ier obrigiaioriamenie a partcipação de discenies;

f) ier naitureza acadêmica, airavés da indissociabilidade enire ensino, pesqtuisa e exiensão, especialmenie
com impacio na formação do esitudanie e na gieração de novo conhecimenio;

gi) ier inieração dialógiica enire a instituição e a sociedade,  visando   stuperação das desigitualdades e
excltusão e

h) ier tuma abordagiem inierdisciplinar, com a inieração enire saberes e meiodologiias; 

3.5. Poderão ser proponenies da ação de exiensão os docenies e iécnico-adminisiratvos qtue fazem parie

do qtuadro efetvo de servidores do IF Baiano, aiendendo  s segituinies condições:

a) cada proposia ierá apenas tum único coordenador, qtuando for o caso;

b) demais docenies e iécnico-adminisiratvos (do qtuadro de efetvos e de não-efetvos) poderão 

partcipar da eqtuipe como colaboradores;

c) cada proponenie poderá coordenar apenas tum progirama;

d)  cada  proponenie  poderá  coordenar,  no  máximo,  dtuas  caiegiorias  de  ações  exiensionisias  (enire

progirama, projeio, cturso de exiensão, evenio) e aituar como colaborador em otuiras, ioializando tuma cargia

horária máxima conforme a Resoltução nº 22, de março de 2019 e a  Resoltução nº 46, de 29 de jtulho de

2019. 

4. DOS PRAZOS

4.1 As proposias deverão ser formtuladas e regiisiradas previamenie a stua exectução, no Sisiema Uniícado
de Adminisiração Pública-SUAP (htp://stuap.ifaiano.edtu.br) no prazo de vigiência desie Ediial.

4.2 Serão aceiias as proposias enire o período de 01 março de 2020 até 18 de dezembro de 2020, com
prazo  máximo  de  exectução  pelos  Campi,  até  30/03/2021 e  ínalização  no  SUAP  por  parie  das
Direiorias/Coordenações de exiensão, até 30/04/2021.

5. DA SUBMISSÃO DOS PROJETOS 

5.1  A  stubmissão  de  proposias  de  ações  de  exiensão  deverá  ser  feiia  pelo  proponenie,  por  meio  do
preenchimenio dos formtulários on-line, no SUAP (htp://stuap.ifaiano.edtu.br).
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5.2 O proponenie, ao acessar o SUAP, aienderá aos segituinies encaminhamenios: 1. Identícar o Módtulo
Exiensão;  2.  Acessar  o  iiem  “Stubmeier  Proposia”;  3.  Localizar  o  “Ediial  n.º  06/2020”;  4.  Clicar  em
“Adicionar Proposia” e preencher iodos os iiens; 5. Após preenchimenio de iodas as eiapas da stubmissão,
clicar na aba “enviar proposia” para validação da stubmissão.

5.3 Fltuxo de Stubmissão:

5.3.1.  O proponenie deve segituir  os  mesmos passos qtue são tutlizados para  Stubmissão de Projeios
(conforme  orieniações  disponíveis  no  link:  htps://wiki.ifaiano.edtu.br/stuap no  Módtulo  de  Exiensão  -
Stubmeier Projeio.

5.3.2. Qtuando a proposia não for projeio, os proponenies podem escrever “Não se Aplica” em algituns
dos espaços do formtulário do SUAP e anexar o formtulário de acordo com o tpo de proposia qtue preiende
cadasirar.

5.3.3. Na aba "Plano de Aplicação", qtuando for fazer a Memória de Cálctulo o proponenie deve colocar
tuma única atvidade e colocar a descrição como sem recturso e o valor R$ 0,00. 

5.3.4. Realizar o mesmo procedimenio do iiem 5.3.3 para do "Plano de Desembolso".

5.3.5. Para as meias deve-se descrever pelo menos tuma atvidade referenie a proposia.

5.3.6. A eqtuipe pode ser composia com servidores, discenies e colaboradores exiernos,  no caso de
Colaboradores Exierno, o Coordenador de Exiensão deverá realizar o Cadasiro prévio do mesmo no SUAP.

5.3.7.  Esses  projeios  serão  avaliados  pelos  Coordenadores  de  Exiensão  do  Camptus  (conforme
orieniações disponíveis no link: htps://wiki.ifaiano.edtu.br/stuap no Módtulo de Exiensão – Avaliar Projeio)

5.4 O proponenie/coordenador deve anexar a stua proposia, a Declaração de Antuência da Cheía Imediaia
–  para todos  servidores envolvidos no projeto -  (ANEXO III),  a  Declaração de Adimplência (ANEXO IV),
Declaração da Direção-Geral (ANEXO V), devidamenie preenchidos e assinados.

5.5 Todos os doctumenios anexados devem ser digiiializados em formaio PDF.

5.6  A  PROEX  não  se  responsabilizará  pelas  stubmissões  qtue  não  forem  recebidas  em  decorrência  de
evenituais  problemas no envio,  assim como, não acaiará stubmissões fora do prazo deierminado nesie
Ediial, nem fora do SUAP.

5.7 A PROEX não se responsabilizará por informações inverídicas otu incompleias presiadas no formtulário
de stubmissão de projeio. 

5.8 A efetvação da stubmissão implica aceiiação iáciia, por parie do(a) proponenie, das condições íxadas
para a realização da seleção, não podendo, sob hipóiese algituma, alegiar desconhecimenio das normas
esiabelecidas no presenie ediial.

5.9 Não deverão ser inscriios nesie ediial  os projeios em exectução por meio de ediial  de fomenio da
PROEX.

5.10 Se hotuver necessidade de apoio ínanceiro do Campus, o projeio deverá ier a aprovação da Direção
Geral do Camptus/Direior de Adminisiração, anies de stua inscrição no SUAP, sob pena de não aceiiação da
proposia.

6. DA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

6.1  A  Coordenação de  Exiensão  do  campus otu  eqtuivalenie  realizará  a  avaliação,  moniioramenio  das
proposias.
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6.2 A avaliação/seleção das proposias dar-se-á considerando o caráier exiensionisia segitundo a Resoltução
nº  46,  de  29  de  jtulho  de  2019,  qtue  regitulamenias  as  atvidades  de  exiensão  no  âmbiio  do  IFBaiano,
enqtuadramenio aos diiames desie Ediial e stua conformidade com as áreas de exiensão especiícadas nos
Anexos I e II.

6.3 Não haverá limiie de stubmissão de projeios por Camptus, pois esie Ediial se destna a cadasiramenio e
moniioramenio  dos  projeios  aceiios  pelo  Camptus.  À  medida  qtue  forem  cadasirados  no  SUAP  e
comtunicado ao Coordenador de Exiensão, serão analisados, podendo ser aceiios otu não, de acordo com o
iiem 3, 6.1 e condições do Campus.

6.4 O moniioramenio dos projeios dar-se-á por iniermédio de:

a) Análise e validação do regiisiro das atvidades exectuiadas e despesas realizadas (se hotuver),  de
acordo com regiisiro feiio pelo(a) Coordenador(a) do projeio no SUAP; 

b) Análise das foios inseridas no projeio, na aba foios, qtue deve conier a legienda e em formaio Jpegi.

c) Análise e validação da concltusão do projeio, aié 05 (cinco) dias úieis após a concltusão e ínalização
do projeio no SUAP. 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 A PROEX não asstumirá qtualqtuer compromisso de liberação de rectursos para fazer face  s despesas
decorrenies de proposias qtue obtverem parecer favorável nesie Ediial.

7.2 A PROEX não se responsabilizará por problemas iécnicos relacionados ao SUAP.

7.3 A PROEX não aceiiará proposias de ações exiensionisias após o período consianie no iiem 4.3. 

7.4 A atusência da apreseniação e/otu pendências no relaiório ínal e da exectução do projeio acarreiarão no
impedimenio do(a) Coordenador(a) do projeio de partcipar de novos ceriames no âmbiio do IFBaiano.
Além disso,  ícará impossibiliiado de receber qtualqtuer antuência da PROEX para  stubmeier  proposias a
ediiais exiernos.

7.5 As pendências a qtue se referem o iiem anierior serão aferidas medianie apreseniação da Declaração de
Adimplência (Anexo IV).

7.6  As  ptublicações  e/otu  qtuaisqtuer  otuiros  meios  de  divtulgiação  dos  irabalhos  realizados  e  de  setus
restuliados, deverá mencionar o apoio do IFBaiano e do respectvo Campus. 

7.7 À Pró-Reiioria de Exiensão (PROEX) reserva-se o direiio de resolver os casos omissos e siituações não
previsias nesie Ediial.

7.8 Pedidos de esclarecimenios e otuiras informações poderão ser enviados, a qtualqtuer momenio, ao e-
mail: cppex@reiioria.ifaiano.edtu.br.

Salvador, 06 de Março de 2020.

AÉCIO JOSÉ ARAÚJO PASSOS DUARTE
Reitor

RAFAEL OLIVA TROCOLI
Pró-Reitor de Extensão
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