ANEXO IV
EDITAL Nº 006/2021 – PROEX/IFMS
DIRETRIZES DA EXTENSÃO E RELEVÂNCIA INSTITUCIONAL
CRITÉRIOS
Interação dialógica
Analise como a proposta se relaciona com a sociedade, considerando os seguintes quesitos: 1) o
desenvolvimento de relações entre o IFMS e a sociedade, marcadas pelo diálogo, reconhecimento e
compartilhamento de saberes; 2) o estabelecimento de estratégias para a superação da desigualdade
e da exclusão social para a construção de uma sociedade mais justa, ética e democrática; 3) a
utilização de metodologias que estimulem a participação e a democratização do conhecimento; e, 4)
a participação efetiva dos atores sociais nas ações desenvolvidas nas comunidades de abrangência
da Instituição.
Interdisciplinaridade e interprofissionalidade
Analise de que forma a proposta atende aos seguintes quesitos: 1) a relação do conhecimento
específico com a visão holística, materializada pela interação de conceitos, metodologias e
experiências, oriundos das diversas áreas do conhecimento; e, 2) a construção de alianças
intersetoriais, interinstitucionais e interprofissionais de forma a constituir equipes multidisciplinares
para alcançar os objetivos propostos.
Indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão
Analise a relação ensino, pesquisa e extensão da proposta considerando os seguintes quesitos: 1)
articulação da extensão com o ensino e a pesquisa, como prática acadêmica vinculada ao processo
de formação dos estudantes e de geração e compartilhamento do conhecimento; 2) participação do
estudante como protagonista de sua formação profissional, visando a obtenção de competências e
conhecimentos necessários à sua atuação no mundo do trabalho e à sua formação cidadã, permitindo
reconhecer-se como agente de transformação social; e, 3) interação entre a Instituição e a sociedade
na produção do conhecimento, através de metodologias participativas e inovadoras, que priorizem a
integração e o diálogo entre os atores sociais e os arranjos produtivos locais.
Impacto na formação do estudante
Analise a proposta considerando os seguintes quesitos relacionados ao impacto na formação do
estudante: 1) o envolvimento dos estudantes nas atividades de extensão, como prática essencial na
formação acadêmica e cidadã, através do fortalecimento do sentido ético e do comprometimento com
a sociedade; 2) o desenvolvimento de aptidões a partir de vivências proporcionadas pela participação
em atividades de extensão, que potencializem a formação para o trabalho e para a vida em sociedade;
e, 3) a formação de cidadãos críticos e comprometidos com o desenvolvimento local e regional
sustentável.
Impacto na transformação social
Analise de que forma a proposta promove impacto na transformação social, considerando os
seguintes quesitos: 1) atuação voltada aos interesses, às necessidades da população e à promoção
do desenvolvimento social e cultural em âmbito local e regional, bem como à indução de políticas
públicas; e, 2) oferta de contribuições relevantes para a transformação da área, dos segmentos e da
comunidade sobre os quais incide a atividade de extensão, colaborando para a efetividade na solução
dos problemas sociais e no desenvolvimento dos arranjos produtivos locais.
Existência de parcerias
Analise se a proposta e verifique se existe relação bilateral com outros setores da sociedade, pela
interação do conhecimento e experiência acumulados na instituição com o saber popular e pela
articulação com organizações de outros setores da sociedade, com vistas ao desenvolvimento de
parcerias interinstitucionais.

Relação com os arranjos produtivos culturais, sociais, locais e regionais
Analise a proposta e sua relação com a promoção de melhorias e o fortalecimento dos arranjos
produtivos local e regional, de acordo com o contexto cultural, social e econômico e considerando os
seguintes quesitos: 1) interação entre a instituição e a sociedade na produção do conhecimento,
através de metodologias participativas e inovadoras, que priorizem a integração e o diálogo entre os
atores sociais e os arranjos produtivos culturais, sociais, locais e regionais; 2) contribuição na
formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas prioritárias ao
desenvolvimento local e regional.
Responsabilidade social ou ambiental
Analise a proposta apresenta aspectos relacionados à responsabilidade social e ambiental,
considerando os seguintes quesitos: 1) promoção e defesa dos direitos humanos, contribuindo para
a redução das desigualdades sociais, étnico-raciais, religiosas e de gênero, e para a inclusão plena
de pessoas com necessidades especiais e grupos em situação de vulnerabilidade; 2) implementação
de ações de educação ambiental, de transferência de tecnologias sociais voltadas à preservação do
meio ambiente e vinculadas ao desenvolvimento sustentável; 3) contribuição para a preservação da
memória e do patrimônio cultural, para o desenvolvimento das manifestações artísticas e das
atividades esportivas e de lazer.

