
PODER EXECUTIVO
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Reitoria

Pró-Reitoria de Extensão
Coordenação Geral de Programas e Projetos de Extensão

Nota nº 02/2017/PROEX/CPPEX/IF BAIANO 
Edital nº 01/2017 Chamada Interna de Extensão – PIBIEX/2017

A  Pró-Reitoria  de  Extensão  (PROEX)  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia Baiano (IF Baiano), no uso das suas atribuições, torna pública a segunda prorrogação
do  prazo  de  submissão  de  projetos  e  da  flexibilização  do  critério  de  desempenho  acadêmico
(subitem 3.3.1, alínea d) do edital nº 01/2017 Chamada Interna de Extensão no âmbito do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIEX – 2017.

1. Considerando o baixo número de submissões para o Edital nº 01/2017 Chamada Interna
de Extensão;

2.  Considerando  a  alegação  de  Coordenadores  de  Extensão  e  de  alguns  possíveis
proponentes quanto ao critério de desempenho acadêmico igual ou superior a 7,0;

3.  Considerando  que  o  propósito  desta  Pró-Reitoria  é  o  de  ampliar  a  participação  de
discentes, servidores e comunidade externa em ações extensionistas do IF Baiano;

4. Considerando que tais ações estão vinculadas à inclusão do estudante e à sua melhoria
acadêmica;

5.  Considerando  ainda,  os  documentos  base  que  tratam  do  desempenho  acadêmico  do
estudante: i. Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (Resolução nº 05 de 29 de março de
2011 – Conselho Superior/IF Baiano) e ii. Organização Didática dos Cursos da Educação Superior
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (Resolução nº 19 de 22 de outubro
de 2010 – Conselho Superior/IF Baiano e revisões) estabelecem para aprovação do discente nota
igual ou superior a 6,0 (seis);

A Comissão instituída pela Portaria nº 64, de 12 de janeiro de 2017 resolve:

a) prorrogar o período de submissão para até as 23h59min do dia 05/05/2017.
b) flexibilizar o desempenho acadêmico para o coeficiente de rendimento igual ou superior a
6,0 (seis), nas modalidades Júnior e Superior.



c)alterar o subitem 3.3.1, alínea d para: 

“ter  desempenho  acadêmico  com  coeficiente  de  rendimento  igual  ou  superior  a  6,0,  
comprovado pelo Histórico Escolar, relativo ao ano letivo ou semestre anterior. Os históricos
escolares deverão conter a média aritmética global do ano”; 

d)  estabelecer novo cronograma de  atividades  para  a  Chamada Interna  de Extensão nº  
01/2017/PROEX/CPPEX/IF BAIANO, conforme segue:

ITEM DESCRIÇÃO DATAS

01 Divulgação da Chamada De 13/03/17 até 20/03/17

02 Período para Impugnação da Chamada Até 17/03/17

03 Período para submissão dos projetos De 21/03/17 até 05/05/17

04 Divulgação do Resultado da 1ª Etapa (Análise Técnica) 08/05/17

05 Prazo para interposição de recurso (1ª Etapa) De 09/05/17 até 10/05/17

06 Resultado da análise dos recursos da 1ª Etapa 11/05/17

07  Resultado da 1ª Etapa pós-recursos 11/05/17

08 Avaliação Ad Hoc (2ª Etapa) até 19/05/2017

09 Divulgação do Resultado preliminar (projetos classificados) 24/05/17

10 Prazo para interposição de recurso (2ª Etapa) De 25/05/17 até 26/05/17

11 Resultado análise dos recursos (2ª Etapa) 30/05/17

12 Resultado final 30/05/17

A comissão informa que encontra-se disponível para esclarecimentos de possíveis dúvidas através
do e-mail: pibiex@ifbaiano.edu.br.

Salvador, 24 de abril de 2017.

Original assinado
Comissão nº 64, de 12 de janeiro de 2017
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