
AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO EM 2015, CONFORME
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

META
DESCRIÇÃO DA

ATIVIDADE
ANÁLISE SITUACIONAL ANÁLISE CRÍTICA

META
01

Buscar  reestruturação
dos  setores  de
extensão nos campi.

REALIZADO. 
A PROEX apresentou as deficiências
especialmente de Recursos Humanos
nas  Coordenações  de  Extensão  nos
Campi, nas reuniões do CODIR.

Os diretores gerais apontam para um maior
investimento  nos  setores  de  Ensino,
justificando  ser  a  atividade  prioritária,
porém  comprometem  efetuar  ações  de
reestruturação em 2016.

META
02

Garantir  aporte
financeiro  de  no
mínimo 3,0% (três por
cento)  do  orçamento
geral  do campus para
a realização de ações.

REALIZADO  PARCIALMENTE.
Meta  prevista  para  implantação  em
2016, porém iniciamos os debates e
planejamentos já em 2015.

As  coordenações  de  extensão  dos  Campi
não  contam  com  orçamento  destinado
especificamente  para  ações  extensionistas,
comprometendo o cumprimento das metas
planejadas.

META
03

Prospectar  demandas
sociais  para  ações  de
extensão no IFMT.

REALIZADO PARCIALMENTE. 
O  diagnóstico  socioeconômico  e
cultural da região é fundamental para
o planejamento e execução das ações
extensionistas.

A maioria  das  Coordenações  de  extensão
dos  Campi  do  IFMT contam com apenas
um  servidor,  dificultando  o  levantamento
de  demandas  sociais.  Há  hoje  mais
demandas  a  serem  atendidas  do  que
capacidade de atendimento.

META
04

Consolidar  a  cultura
do planejamento entre
os setores de extensão
dos Campi.

REALIZADO.
As  coordenações  de  extensão  e  a
PROEX  contam  com  planejamento
elaborado.

O planejamento  2015 foi  prejudicado  por
fatores externos a PROEX, principalmente
nos aspectos esportivos  e  culturais,  pelo
cancelamento  dos  JIFMT,  JIFCO,
WORKIF.

META
05

Ampliar o número de
projetos  de  extensão
desenvolvidos  nos
Campi.

REALIZADO. 
Aumentamos  em  20%  a  oferta  de
projetos  de  extensão,  superando  as
metas do PDI e TAM.

Houve  maior  incentivo  da  PROEX e  dos
Campi no desenvolvimento de projetos de
ações comunitárias.

META
06

Capacitar  gestores  e
servidores de extensão
do IFMT.

REALIZADO.
A PROEX  realizou  os  dois  fóruns
com os coordenadores de extensão e
seus servidores,  realizando palestras
instrutivas,  bem  como  propiciou  a
participação  de  servidores  em
eventos de qualificação externos.

Há muita dificuldade na saída de servidores
da PROEX para treinamentos, uma vez que
o quadro de servidores é pequeno.

META
07

Criar  fóruns e grupos
de  Extensão  para
compartilhar
experiências.

REALIZADO.
Há  fórum  presencial  e  via  mídias
sociais  que  integram  os
coordenadores  de  extensão  à
PROEX.

Há  fórum presencial  e  via  mídias  sociais
que integram os coordenadores de extensão
à PROEX.

META
08

Institucionalizar  e
sistematizar  nos
campi  as  ações  de
extensão.

REALIZADO.
Elaboramos  e  compartilhamos
formulário/metodologia  de
institucionalização  de  projetos.  Os
Campi estão aplicando.

Há a necessidade de intensificar as ações de
institucionalização  de  projetos,  uma  vez
que ainda ocorrem projetos desenvolvidos
sem registros no setor de extensão.

META
09

Organizar  registro  de
dados  e  viabilizar
certificações.

REALIZADO PARCIALMENTE.
As ações de extensão são certificadas
conforme  prevê  os  seus  editais.  O
SUAP e  o  Sistema  Acadêmico  são
ferramentas  aguardadas  para  que
possamos avançar nessa meta.

Os  registros  de  certificados  ainda  são
realizados em livros de registro.  O SUAP
irá  facilitar  o  cumprimento  qualitativo
dessa demanda.

META
10

Mapear  e  unificar
processos de extensão
nos campi do IFMT.

REALIZADO PARCIALMENTE.
O  mapeamento  de  processos  de
extensão  foi  realizado,  consta  no
sistema acadêmico e será implantado
nos Campi.

A maioria dos processos de extensão como
estágios,  controle  de  projetos,  jogos,  são
realizados  de  maneira  uniforme  entre  os
campi. Porém outros processos necessitam
unificação.



META
11

Promover  apoio  e  o
acompanhamento  do
egresso do IFMT.

REALIZADO.
4  Campi  realizaram  o  encontro  de
egressos  em  2015,  conforme
previsto.  Os  eventos  foram
subsidiados pela PROEX.

Os campi possuem dificuldades em realizar
eventos,  por  não  possuírem  equipe  de
trabalho  qualificada  para  isso.  Há
dificuldades  também  no  desenvolvimento
de mídias para o evento.

META
12

Publicizar as
atividades
desenvolvidas  pela
extensão.

REALIZADO  PARCIALMENTE.
Diversas  matérias  extensionistas
foram editadas nas mídias. Porém há
a  necessidade  de  maior  editoração
dos  projetos  desenvolvidos  nas
comunidades.
-  Redação  parcial  e  seleção  de
conteúdo e  fotos  para  a  publicação
da revista “Digoreste” de Extensão.

Necessidade  de  maior  editoração  dos
Projetos desenvolvidos nas comunidades. 
Necessidade de contratação de profissionais
redatores  e  publicitários  para  dedicação
exclusiva a esta ação.

META
13

Realizar  encontros  de
coordenadores  de
extensão.

REALIZADO.
Ação importante para planejar ações,
obter  relatórios,  trocar  experiências,
deliberar sobre assuntos da extensão.

Os  dois  fóruns  previstos  no  PDI  foram
realizados  com  sucesso,  além  de
videoconferências.

META
14

Promover  apoio  à
pessoa  com
deficiência.

REALIZADO.
Realização de 15 cursos de LIBRAS
em  desenvolvimento  nos  campi  do
IFMT.

Ação  que  vem  sendo  desenvolvida  com
sucesso nos últimos dois anos pela PROEX
através de editais de extensão.

META
15

Atuar em programas e
ações  governamentais
e privadas.

REALIZADO.
Em  2015  houve  atuação  no
PROJETO RONDON; Mais Cultura
nas  Universidades,  Editais  do
PROEXT,  Incubadoras  de
Empresas/SEBRAE.

Em  2015,  tivemos  projetos  contemplados
em  editais  externos  como  no  PROJETO
RONDON  e  Projeto  de  estruturação  da
incubadora ATIVA.


