
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Pro ssional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú

EDITAL N° 9 , DE 09 DE MARÇO DE 2023

MODALIDADE FLUXO CONTÍNUO – APOIO ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

A Diretora Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC)
–  Campus Camboriú, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público, por
meio da Coordenação de Extensão, Estágios e Egressos o edital para seleção interna de
Propostas de Ações de Extensão, na modalidade luxo contínuo, a serem desenvolvidas no
Campus Camboriú.

1. DA NATUREZA DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO

1.1.  Entende-se  por  Projeto  de  Extensão uma  ação  processual  e  contínua  de  caráter
educativo,  social,  cultural,  cientí co  ou  tecnológico,  com  objetivos  especí cos,  que
propiciem a relação teoria/prática e  envolvam docentes e/ou técnicos administrativos,
discentes, e a comunidade externa, e que cumpra o preceito da indissociabilidade ensino,
pesquisa e extensão. A vigência será de acordo  com o estabelecido no  cronograma do
Edital, no período de no mínimo 3 (três)meses e máximo de até 12 (doze) meses.

1.2.  Entende-se  por  Curso  de  Extensão a  ação  pedagógica  de  caráter  teórico/prático,
presencial  ou  à  distância,  planejada  para  atender  demandas  da  sociedade,  visando ao
desenvolvimento e à atualização de conhecimentos, com carga horária de nida e de oferta
não regular. O Curso Livre de Extensão será aberto à participação da população e ofertado
de forma gratuita.

1.3. Entende-se por  Evento de Extensão, no âmbito deste edital, constituem-se em ação
que  exige  participação  ativa  dos  discentes,  desde  seu  envolvimento  na  elaboração  do
projeto do evento até a sua realização, garantindo que estes alunos sejam os principais
articuladores de saberes oriundos de ensino, pesquisa e extensão para e com a comunidade
externa,  realizando,  assim,  uma Atividade  de Extensão.  O  evento  deve  garantir  que a
comunidade  externa  envolvida  além  de  trocar  saberes  com  o  IFC,  possa  receber
certi cação de sua participação (mediante inscrição e presença) no evento. Evento é, pois,
uma atividade de apresentação pública, livre ou com clientela especí ca, do conhecimento
ou  produto  cultural,  artístico,  esportivo,  cientí co  e  tecnológico  desenvolvido  e
reconhecido pelo IFC, de acordo com o estabelecido pelo Fórum Nacional de Pró-reitores
de Extensão das Universidades Públicas (FORPROEX).

Parágrafo Único: Para a caracterização de uma atividade como de extensão, consideram-
se aquelas  desenvolvidas  por servidores  e  discentes  do IFC  que  envolvem mesmo que
parcialmente,  consultorias,  assessorias,  simpósios,  conferências,  seminários,  debates,
palestras,  atividades  assistenciais,  artísticas,  esportivas,  culturais  e  outras  a ns,
propostas individual ou coletivamente, realizadas no instituto ou fora dele, sempre com a
participação discente e comunidade externa.
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2. DA MODALIDADE DE FLUXO CONTÍNUO

2.1.  São  consideradas  ações  de  extensão,  na  modalidade  luxo  contínuo,  aquelas
apresentadas a qualquer tempo, durante o período letivo de cada ano, sem garantia de
fomento,  e que proponham o desenvolvimento de atividade formalizadas com objetivo
especí co e prazo determinado, visando resultados didático-pedagógicos e promovendo o
desenvolvimento  local  junto  à  comunidade.  Essas  ações  de  extensão  podem  ser  da
natureza: projeto, cursos ou eventos.

3. DOS OBJETIVOS
3.1. Em consonância com as diretrizes das atividades de Extensão do IFC (Resolução n°
054/2012 - CONSUPER) este edital visa:

a) Incentivar a prática da extensão, visando o desenvolvimento cientí co e tecnológico;
b) Contribuir para a formação de recursos humanos quali cados, aprimorando o processo
de  formação  de  pro ssionais  para  a  sociedade  e  possibilitando  o  aprofundamento  de
conhecimentos na área do projeto ao qual está vinculado;
c) Incentivar a participação dos discentes do IFC em atividades de Extensão;
d) Promover a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão;
e)  Atender  as  necessidades  e  interesses  da  sociedade,  especialmente  da  região  de
abrangência do campus do proponente;
f)  Promover a inovação e o empreendedorismo por meio de iniciativas de estudos em
áreas prioritárias indicadas por análises do mundo do trabalho, atendendo a demandas ou
se antecipando a elas.

4. DO CRONOGRAMA

Tabela 01. Cronograma: 

Publicação do Edital 09/03/2023

Período para submissão das propostas* 10/03/2023 a 01/12/2023

Período de execução da ação Até 22/12/2023

Entrega relatório nal Até 31/01/2024

*O período para submissão de projetos deverá ocorrer até 22/09/2023, conforme item 1.1 deste edital.

5. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
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5.1.   Para  caracterizar-se  como  ação  de  extensão,  a  proposta  deverá  contemplar  a
participação  efetiva  e  ativa  de:  servidor,  discente  e  comunidade  externa  ao  IFC,
descrevendo com clareza como se dará cada participação.

5.2.  Como coordenador  da  proposta  são elegíveis  servidores que  pertencem ao  quadro
permanente em efetivo exercício  no IFC –  Campus Camboriú;  Os  demais participantes
membros da comunidade interna ou externa con gurarão na condição de colaboradores
ou voluntários. 

5.3.  O  Coordenador  da  proposta  deverá  dispor  de  carga  horária  para  desenvolver  a
Atividade, assim como na preparação de artigo(s) e resumo(s) cientí co(s);

5.4.  O Coordenador da proposta não deve ter pendências na Coordenação de Extensão,
Estágios e Egressos.

6. DA ANÁLISE E DOS RESULTADOS 

6.1. A análise da proposta será realizada com base nos seguintes critérios:

Tabela 02. Critérios Avaliativos das Propostas: 

Pergunta Peso Nota Máxima

1.A proposta apresenta de maneira clara a PARTICIPAÇÃO

ATIVA dos 3 (três) autores da Extensão: servidor, discente

e comunidade externa?
1 10

2.  Há  viabilidade  de  execução  do  projeto  quanto  aos

recursos humanos, materiais e infraestrutura do Campus

para a realização da atividade?
1 10

3.  O  projeto está  articulado com as  áreas  temáticas  da

Extensão: Comunicação, Cultura, Direito Humanos, Meio

Ambiente, Saúde, tecnologia e Trabalho?

1 10

6.2.  Os  resultados  das  avaliações  das  propostas  submetidas  neste  edital,  podem  ser
consultados  no  próprio  SIGAA  Extensão,  sendo  que  o  Coordenador  da  proposta  é
responsável pelo acompanhamento do processo via sistema SIGAA Extensão.

7. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1. O relatório nal deverá ser enviado pelo SIGAA, módulo Extensão,  até 31 de janeiro de
2024, conforme cronograma, item 4, ou, após 30 dias do término da execução da atividade,



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Pro ssional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú

atendendo  aos  critérios  avaliativos  do  relatório  nal,  conforme  tabela  03,  e,  como
sugestão,  constar os seguintes documentos:

a) Fotos,  vídeos,  listas  de  presença,  ou  outros  documentos  que  comprovem  a
realização da ação;

b) Comprovantes de divulgação, podendo ser: e-mail, prints de redes sociais;
c) Comprovante, quando houver, de participação de eventos.

Tabela 03. Critérios Avaliativos dos Relatórios Finais

Perguntas:

1. A ação atingiu os objetivos propostos?

2. O relatório descreve os impactos decorrentes das ações do projeto para o público-
alvo?

3. O relatório descreve sobre o protagonismo/participação da comunidade externa e
o envolvimento dos alunos? Consta no relatório a integração desses autores?

4. O relatório apresenta produtos acadêmicos, produção cientí ca ou outros tipos de
materiais desenvolvidos no período? Informa a participação em eventos internos
ou externos e quais?

5. O relatório descreve de que forma ocorreu a divulgação da ação?

6. O  relatório  apresenta  a  opinião  ou  algum  tipo  de  avaliação  realizada  pelos
participantes?

7. Consta arquivos como: fotos, vídeos, listas de presença, ou outros documentos que
comprovem a realização da ação?*

8. Consta  comprovante  de  apresentação  dos  resultados  na  FICE  ou  outro  evento
cientí co? *
*Sugestões para compor o relatório nal.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O Coordenador da Proposta deverá comunicar ao Presidente do Comitê de Extensão -
COMEXT  -   do  Campus Camboriú,  qualquer  alteração  (de  datas,  de  membros,  das
atividades, etc), relativa à execução desta, acompanhada da devida justi cativa por meio
de memorando ou pelo e-mail institucional (extensao.camboriu@ifc.edu.br).

8.2. Caso o coordenador da Atividade não entregue o relatório nal  ou o relatório nal da
Atividade  seja  reprovado  pelo  COMEXT  do  Campus  ou ainda  os  resultados  não  sejam
submetidos a eventos e periódicos, o referido coordenador cará impedido de participar,
por dois anos, ou durante o período em que sua situação permanecer irregular de editais
de Extensão do IFC - Campus Camboriú. 
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8.3.  Como uma das ações de acompanhamento de egressos,  sugere-se ao coordenador,
registrar através de lista de presença a participação dos egressos no evento.

8.4. A submissão da proposta implicará conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento.

8.5. Os casos omissos e situações não previstas neste edital serão analisados e resolvidos
pelo COMEXT  do Campus.

8.6. O presente edital entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 09/03/2023

EDITAL Nº 9/2023 - GAB/CAMB (11.01.03.01.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 10/03/2023 11:23 )
SIRLEI DE FATIMA ALBINO

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/CAM (11.01.03.01)

Matrícula: ###052#4

Visualize o documento original em  informando seu número: , ano: , tipo: https://sig.ifc.edu.br/documentos/ 9 2023
, data de emissão:  e o código de verificação: EDITAL 09/03/2023 237e4b7200

https://sig.ifc.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

