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Coordenação de Relações Institucionais e Articulação 
com a Sociedade – CDAS
A Coordenação de Relações Institucionais e Articulação com a Sociedade está com uma nova coordenadora. 

A servidora Bianca Feistler assumiu a função em janeiro e estará à frente dos trabalhos da coordenação, que 

este ano já formalizou duas importantes parcerias para o IFB: a primeira, um convênio de estágio com os 

Correios e a segunda, um acordo de cooperação, que também contempla o estágio, com o Grupo Brasal, 

que conta com segmentos nas áreas de incorporações, veículos, combustíveis e bebidas.

Coordenação de Ações Inclusivas – CDIN

I CIClo de Palestras sobre eduCação InClusIva

A Coordenação de Ações Inclusivas está organizando o I Ciclo de Palestras sobre Educação Inclusiva, cujo 

objetivo é a reflexão sobre temas relacionados ao atendimento e à inclusão dos estudantes com necessidades 

específicas presentes nos diversos cursos do IFB. A cada mês, um tema será levado à discussão em um 

campus diferente. A primeira palestra teve como motivação “O Estudante com Autismo”, e foi realizada no 

dia 26 de março de 2015 no Campus Brasília. A próxima palestra será sobre TDAH – Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, a ser realizada no Campus Samambaia no dia 07 de maio de 2015.

lIvros Para as bIblIoteCas

Foram enviados às bibliotecas dos Campi livros sobre a temática da educação inclusiva: “A Educação 

Profissional para as Pessoas com Deficiência: um novo jeito de ser docente” e a “Convenção dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência - novos comentários”. 

novos servIdores

Nesse início de semestre, a CDIN recebeu 9 (nove) servidores efetivos para o cargo de Tradutor e Intérprete 

de Língua de Sinais, os quais estão lotados na PREX e distribuídos nos Campi do IFB onde há demanda de 

atendimento aos estudantes surdos. 
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PróxImos eventos

Nos dias 10 e 11 de junho será realizado o “V Encontro de NAPNE do IFB e o II Encontro de Tradutores e 

Intérpretes de LIBRAS do IFB”.

O “IV Fórum Distrital de Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva” será realizado de 31/08 a 04/09/2015.

Coordenação de Programas e Projetos  
de Extensão - CDPE
No dia 6 de março, a comunidade do Instituto Federal de Brasília (IFB) conheceu e pode contribuir para a 

construção do Plano de Cultura do Instituto. O Plano de Cultura do IFB, com foco na inclusão social, respeito 

e diversidade cultural foi elaborado pelo Grupo de Trabalho do Programa Mais Cultura no IFB (GTMC-IFB).

A proposta do Plano de Cultura do IFB foi apresentado em candidatura ao Edital “Mais Cultura nas 

Universidades”, no último dia 23, que destinará mais de R$ 20 milhões para projetos de arte e cultura 

brasileira, com foco na inclusão social, respeito e diversidade cultural. Cada instituição contemplada receberá 

entre R$ 500 mil e R$ 1,5 milhão.

Para esta proposição, o pano de fundo é a inclusão dos indivíduos nos sistemas societários por meio da arte. 

Essa inclusão avança e promove as singularidades estéticas e expressivas, ao mesmo tempo desenvolve a 

emancipação individual e coletiva. Assim, a realização de diversas ações, sejam cursos/oficinas (brinquedos, 

documentário, violão, contação de histórias, estêncil e intervenção urbana), encontros (mostras, seminários, 

saraus, exposições) ou visitas (exposições, eventos, concertos, entre outras manifestações artístico-culturais), 

visa a proporcionar o desenvolvimento das potencialidades técnico-criadoras, bem como o reconhecimento 

de identidades culturais na sua diversidade, ampliando as possibilidades da multiculturalidade.
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PRó-REItoRIA DE ExtENSão - PREx

Pró-Reitor de Extensão
GIANo LuIS CoPEttI

Coordenação de Programas e Projetos - CDPE
ENEIDA CAmPoS FELIPE DE BRItES

SuBStItutA EvENtuAL DA PRó-REItoRIA DE ExtENSão

Coordenação de Ações Inclusivas - CDIN
SyLvANA KARLA DA SILvA DE LEmoS SANtoS

Coordenação de Relações Institucionais  
e Articulação com a Sociedade - CDAS

BIANCA REIS DA SILvA FEIStLER

Coordenação de Mulheres Mil
HELoISA ALvES SouSA FALCão

Técnicos em Assuntos Educacionais - TAE
ALESSANDRA Do CARmo FoNSECA

ANNyE KARoLyNE moRAIS ARAújo

mAIRA mAINã PALItot máxImo

Estagiárias
DEISy mouRA mARtINEz GuImARãES

EvILANNE RoDRIGuES LuCAS

LANA CRIStINE DE SouzA oLIvEIRA

LoRENA FERNANDES DoS REIS
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