Atividades de Extensão
CURSOS DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CAMPUS DE ALEGRE
Entende-se como extensão, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, o processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação
transformadora entre o Ifes e outros setores da sociedade. Nessa perspectiva, o Ifes tem favorecido a
realização de diferentes modalidades de extensão, tais como: programas, projetos, cursos, eventos e
prestação de serviço, as quais mobilizam professores, alunos e técnicos em atividades interdisciplinares.

O objetivo das Atividades de Extensão é proporcionar ao estudante a oportunidade de vivenciar situações
que contribuam para a formação do seu perfil profissional, nas esferas pessoal, social, cognitiva e
psicomotora. As atividades podem ser realizadas tanto na área específica do curso como em outras áreas
de conhecimento que sejam de grande pertinência social e que permitam a complementação da formação
do estudante. As Atividades de Extensão poderão ser desenvolvidas da seguinte forma:


Programas/Projetos de Extensão: atuação em programas/projetos de extensão com apresentação de
relatório final das atividades realizadas.



Formação: atuação em palestras, oficinas, cursos ou outras atividades de formação de caráter
extensionista, seja na organização ou na realização da atividade.



Eventos: atuação em eventos seja na organização ou na realização do evento.

São descritos abaixo, como sugestão, alguns setores de caráter extensionista bem como atividades e
eventos já implementados no Ifes Campus de Alegre nos quais os alunos podem atuar:
 Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães.
 Pólo de Educação Ambiental do Ifes Campus de Alegre,
 Dia do Biólogo.
 Semana de Ciência e Tecnologia do Ifes Campus de Alegre.
 Encontro de Ciências Biológicas do Ifes Campus de Alegre (EBio).
 Encontro de Aquicultura.
 Encontro de Cafeicultores.
 Semana do Cooperativismo.
 Semana de Ambientação do Ifes Campus de Alegre.
 Feira dos Cursos Superiores do Ifes Campus de Alegre.

 Semana de Educação para a Vida.
 Encontro de Educadores Ambientais do Ifes.
Para efeito de integralização do total de horas previstas, o estudante deverá entregar à coordenação do
curso, até a data limite prevista em calendário acadêmico para defesa do Trabalho de Conclusão de Curso
do último semestre letivo, o Portfólio de Atividades de Extensão.
O estudante deverá entregar o Portfólio, com o formulário de descrição de atividades contendo a
descrição das atividades, período e carga horária a ser computada. O formulário deve ser acompanhado de
documentos (fotocópias) que comprovem a realização de cada atividade. Os documentos comprobatórios
devem ser organizados respeitando a ordem citada no formulário. Os seguintes elementos devem constar,
obrigatoriamente, nos certificados, portarias, declarações ou relatórios anexados aos documentos
comprobatórios:
a) Natureza da atividade realizada (programas, projeto, palestra, oficina, curso, visita técnica, evento).
b) Indicação da carga horária cumprida em cada atividade;
c) Entidade promotora e local da realização da atividade;
d) Indicação do período e forma de atuação na atividade;
e) Assinatura do responsável.

O parecer de avaliação é expresso em horas, equivalente à carga horária de Atividades de Extensão
reconhecidas e divulgado pela Coordenação do Curso até a data prevista no calendário escolar para
divulgação dos resultados finais das disciplinas cursadas no semestre. É considerado apto a requerer a
colação de grau o estudante que tenha atingido a carga horária mínima de Atividades de Extensão prevista,
devendo ter cumprido, ainda, as demais exigências curriculares e regimentais.
RELAÇÃO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrição da atividade
PROGRAMA
Participação em Programa de Extensão
Participação em Projeto de Extensão
ENSINO
Ministrante de palestra
Ministrante de oficina
Ministrante de curso

Elaboração de oficina/ curso
Organização de visita técnica
Condução de visita técnica
EVENTO
Participação em comissão organizadora de evento
Participação em comissão executora de evento

Período

Horas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS DE ALEGRE

PORTFÓLIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO

FORMULÁRIO DE DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
NOME DO ALUNO

Nº
Deve constar o número
que correspondente a
atividade a ser pontuada
como na tabela de
relação de Atividades de
Extensão

NÚMERO DE MATRÍCULA

DOCUMENTO

OBSERVAÇÃO

Deve constar a descrição do documento
(tipo de atividade, local, horas cumpridas)

Período de realização
da atividade

Exemplo:
1

Participação no Programa de Extensão do Laboratório de 1º semestre de 2017
Botânica do Ifes Campus de Alegre (100h)

5

Ministrante do Curso de Complementação em Ciências 2º semestre de 2017
Biológicas realizado no Ifes Campus de Alegre (45h)

10

Participação na Comissão Executora do Dia do Biólogo 2º semestre de 2017
realizado no Ifes Campus de Alegre (10h)

HORAS
Carga
horária a
ser
computada
(deixar em
branco)

