
 

1. Concepção de extensão no âmbito do IFSP 

 

A extensão é compreendida como um processo educativo, cultural e científico, 

que oferece, às comunidades interna e externa, a produção de novas relações e de trocas 

de saberes por meio de diálogos e aproximações; um processo reflexivo das ações 

institucionais, bem como, possibilita o contato da comunidade externa com o 

conhecimento produzido no interior do instituto. Objetos de: Interação Dialógica, 

Interdisciplinariedade e interprofissionalidade, Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-

Extensão, Impacto na Formação do Estudante e Impacto e Transformação Social, são 

marcos estruturantes das ações de extensão do Instituto Federal. 

Segundo a Portaria 2.968/2015,  Art. 1°. Em consonância com a Lei n° 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo (IFSP) desenvolve atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do 

trabalho e os seguimentos sociais e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão 

de conhecimentos científicos e tecnológicos. 

 
Parágrafo 1°. As ações de extensão são uma via de mão dupla com a sociedade, que 

proporciona a relação de diálogo entre conhecimentos tradicionais, enriquecendo o 

processo educativo e possibilitando a formação de consciência crítica tanto da 

comunidade interna do IFSP (docentes, discentes e técnicos-administrativos), quanto 

dos diversos atores sociais envolvidos. 

Parágafo 4°. As ações de extensão devem se basear na análise do interesse e do arranjo 

produtivo local da comunidade na qual cada Campus se encontra e serem articuladas 

com a vocação e qualificação acadêmicas dos docentes, discentes e técnicos-

administrativos envolvidos. 

 

As ações, programas, projetos, cursos e eventos envolvem servidores (docentes e 

técnico-administrativos), estudantes e pessoas da comunidade externa. A coordenadoria 

de extensão lotada em um câmpus esta subordinada a Direção Geral e local e também 

sob a supervisão da PRX – Pró-reitoria de extensão.  

As práticas da extensão se corporificam em programas, projetos e cursos. E 

ainda se relaciona efetivamente com o campo do trabalho (estágios e cooperação 

técnica) e com o campo cultural. A pró-reitoria de extensão tem mostrado ações 

concernentes a diversidade, inclusão e gênero. Dessa forma a concepção de extensão em 

sua dimensão é intensa e sólida, associando a tríade ensino-pesquisa-extensão, 

fundamentada nas pessoas que pertencem às comunidades intra e extraescolar. Ao unir 



esses três elementos é possível ensinar e difundir o que está sendo ensinado, no sentido 

de democratizar e fomentar ações diferenciadas formativas que reconheçam e 

demonstrem o papel de um instituto educacional. 

 

2. Atividades da Coordenadoria de Extensão 

 

Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades relacionadas à 

integração e ao intercâmbio do IFSP com a comunidade externa, por meio de eventos 

(palestras, oficinas, festivais, projetos diversos, feiras, saraus, entre outros...), cursos, 

estágios, acordos de cooperação e visitas técnicas, além de projetos e programas de 

extensão. 

As áreas temáticas sustentadas por essa coordenadoria procuram vincular as 

ações atingindo o público interno e externo margeando os temas de Comunicação, 

Cultura, Esportes, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Trabalho, Meio Ambiente, 

Saúde, Tecnologia e Produção. 

Assim as ações da coordenadoria de extensão do câmpus Salto são amplas e 

produzem uma rede que é eficaz, eficiente e efetiva. A coordenação de Extensão é 

composta por processos formativos que englobam elementos educacionais, culturais – 

sociais e científicos na articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão de forma 

indissociável, procurando viabilizar uma relação transformadora entre Escola e 

Sociedade. 

 

Cursos  

 

Os cursos de extensão podem ser caracterizados da seguinte forma: 

A) Curso Livre: é um curso ofertado espontaneamente por um servidos e ou a partir de 

demandas externas, com carga horária mínima de 8 horas e máxima de 40 horas. 

B) Cursos de Formação Inicial e Continuada (FICs): podem se apresentar de duas 

formas: 

B.1- Curso de Formação Inicial (CFI): contempla um curso com carga horária 

mínima de 160 horas que habilita o indivíduo ao prosseguimento de estudos ou ao 

exercício profissional, voltado para estudantes que buscam qualificação numa área 

profissional específica.  

B.2 - Curso de Formação Continuada (CFC): poderá ocorrer dos seguintes modos:   

I) Continuidade do Curso de Formação Inicial ofertado pelo câmpus; 



II)  Continuidade de estudos, a partir de uma formação já adquirida pelo estudante em 

outros momentos de sua aprendizagem profissional; 

III)  Voltados para aqueles indivíduos que já possuem uma formação, com objetivo de 

atualizar e se aprofundar em determinado conhecimento; 

IV) A  partir dos eixos tecnológicos ofertados pelo câmpus (Informática e Indústria); 

V) Demanda da comunidade local e ou por acordos de cooperação, respeitando o 

interesse e a necessidade do público externo e a caracterização dos proponentes. 

 

Projetos 

 

Os projetos de extensão são ações que compreendem a duração semestral com ou sem 

bolsa de incentivo aos estudantes e que atendem prioritariamente o público externo, 

podem estar submetidos a editais específicos ou ocorrer por ações individuais e 

coletivas de proponentes internos. 

 

Eventos e Projetos diversos 

 

Os eventos promovidos pelo IFSP câmpus Salto deverão ser cadastrados pelos 

proponentes no sistema do sigproj http://sigproj1.mec.gov.br/  

Os eventos são plurais e formados por um conjunto de palestras, oficinas, projetos, 

festivais, feiras, entre outros... 

 

Estágios 

 

São considerados estágios curriculares as atividades de ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo do educando relacionado ao curso que está frequentando 

regularmente nos diversos câmpus do IFSP. O estágio visa ao aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

 

As empresas interessadas em estabelecer o convênio de estágios com o Campus, 

deverão entrar em contato pelo e-mail cex.salto@ifsp.edu.br e telefone: 11 4602-9199 

 

Visitas Técnicas 

 

O IFSP câmpus Salto recebe e realiza visitas de ordem cultural, científica e 

tecnológica. 

Se você e seu grupo desejam conhecer o Instituto Federal entre em contato pelo e-mail 

cex.salto@ifsp.edu.br e telefone: 11 4602-9199. 

Se sua empresa quiser nos fornecer uma visita entre em contato pelo e-mail 

cex.salto@ifsp.edu.br e telefone: 11 4602-9199. 

E se você professor deseja realizar uma visita técnica com seus alunos, faça o registro 

no sigproj http://sigproj1.mec.gov.br/  e entre em contato com a coordenadoria de 

extensão do câmpus. 

http://sigproj1.mec.gov.br/
http://sigproj1.mec.gov.br/

