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A Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
(PROEX/IFG) apresenta seu Guia de Orientação com o objetivo de contribuir com o trabalho
realizado pelas Gerências de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (GEPPEX) de nossos câmpus.
Esta primeira versão do documento tem uma composição simples e objetiva dando destaque para
informações, documentos e referências bibliográficas essenciais ao cotidiano de trabalho das
gerências.
A primeira parte do documento apresenta a estrutura organizacional da Proex, destacando
as principais atribuições de suas diretorias e coordenações, juntamente com a identificação dos
servidores, seus respectivos setores e contatos.
Na segunda parte apresentamos um conjunto de documentos (Leis, Decretos,
Regulamentos, Resoluções, Portarias, Instruções Normativas) vinculados às políticas e ações
coordenadas pela PROEX e necessárias para subsidiar e orientar o desenvolvimento do trabalho
das GEPPEX.
A última parte do guia é composta por uma lista de sugestões de referências bibliográficas
publicadas em livros, revistas, guias e materiais audiovisuais que poderão contribuir para
complementar a leitura e auxiliar no aprofundamento dos assuntos, temas e objetos sob a
responsabilidade da Proex.
Esperamos que esta versão inicial do documento contribua com o processo de organização
e desenvolvimento do trabalho realizado pelas GEPPEX.
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A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) é responsável pela proposição, planejamento,
fomento, execução, coordenação e condução das políticas de extensão do Instituto Federal
de Goiás, integradas ao ensino e à pesquisa e articuladas aos diversos segmentos sociais e
ao setor produtivo, sendo responsável ainda pela gestão dos programas governamentais
intrínsecos à área e das políticas de egressos, assistência estudantil e eventos institucionais.
A estrutura organizacional da Proex é composta pela Diretoria de Ações Profissionais
e Tecnológicas e Diretoria de Ações Sociais. Por sua vez, a Diretoria de Ações Profissionais é
composta pelas Coordenações de Extensão e Coordenação de Estágio e Trabalho, e a
Diretoria de Ações Sociais é composta pela Coordenação Geral de Assistência Estudantil e
Coordenação de Eventos (Figura 1).
A Diretoria de Ações Profissionais e Tecnológicas é responsável pela indução,
orientação, viabilização e acompanhamento das políticas de extensão, de formação inicial e
continuada de trabalhadores. Além disso, também coordena, orienta e acompanha as
parcerias institucionais, as políticas de viabilização de ofertas de estágio e emprego aos
estudantes, o itinerário profissional do egresso, as atividades referentes às ações
tecnológicas, prestação de serviços especializados e de interações com o mundo do trabalho.
A Diretoria de Ações Sociais (DAS) é responsável pela indução, orientação,
viabilização e acompanhamento das políticas de assistência estudantil e eventos
institucionais desenvolvidos pelo IFG.
Os servidores lotados em cada diretoria e coordenação da Proex estão discriminados
no quadro 1.
Figura 1. Organograma da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Goiás.
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Quadro 1. Descrição dos setores, servidores e contatos da Pró-Reitoria de Extensão.
Setor

Coordenação

Servidores

Contato

Willian Batista dos Santos
(Pró-Reitor)

Pró-Reitoria de Extensão

proex@ifg.edu.br
(62) 98593-6581
dapt@ifg.edu.br
(62) 98313-5222

Coordenação
Extensão - COEXT

Diretoria
de
Ações
Profissional
e
Tecnológicas - DAPT

de

Alves

Vinicius Duarte Ferreira
(coordenador)

Coordenação
de
Convênios - CCONV

Coordenação de Estágio
e Trabalho - CET
● Interação com o
Mundo
do
Trabalho
● Política
de
acompanhamento
de egressos

Coordenação Geral de
Assistência Estudantil CGAE
Diretoria
de
Sociais - DAS

Lillian
Pascoa
(diretora)

Ações

Valquíria
Araújo

Dias

extensao@ifg.edu.br

Vaz

Eliane Maria da
(coordenadora)

de

Silva

Laisy Cristina de Oliveira
Freitas

cet.reitoria@ifg.edu.br
convenios.proex@ifg.edu.br

Fernando Henrique Silva
Carneiro (diretor)

das@ifg.edu.br
(62) 99292-4161

Ludmylla Ribeiro Pessoni

cgae@ifg.edu.br
(62) 98551-4858

Denise Candido Gonçalves

Eduardo Carli de Moraes
(coordenador)
de

cet.reitoria@ifg.edu.br
convenios.proex@ifg.edu.br
(62) 9914-5657

Lithyeri Paulista Teixeira

Renata David de Moraes

Coordenação
Eventos - CE

extensao@ifg.edu.br
(62) 98104-6386

Rosimeire
Santos

Oliveira

nutricao@ifg.edu.br
restaurante@ifg.edu.br

eventos.reitoria@ifg.edu.br
(62) 99990-8505

dos
eventos.reitoria@ifg.edu.br

Henrique Rodrigues Pereira
Menezes
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2.1 Documentos Orientadores
As atividades e ações desenvolvidas na Pró-Reitoria de Extensão são norteadas e
orientadas por um conjunto de documentos compostos pela legislação federal e
documentos de orientação institucional (plano de desenvolvimento institucional,
manuais, portarias, resoluções e instruções normativas).
Quadro 2. Documentação de referência às atividades e ações desenvolvidas na
Pró-Reitoria de Extensão.

Leis Federais
Lei nº 9.394/96, estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional
Lei nº 11.892/2008, institui a Rede
Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, cria os Institutos
Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, e dá outras providências.
Lei nº 13.005/2014, aprova o Plano
Nacional de Educação - PNE e dá outras
providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.
htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2
010/2008/lei/l11892.htm

http://pne.mec.gov.br/

Documentos Institucionais
Projeto Político Pedagógico Institucional
do Instituto Federal de Goiás.

http://www.ifg.edu.br/attachments/article/1154
8/PPPI_IFG_2018.pdf

Plano de Desenvolvimento Institucional
do Instituto Federal de Goiás 2019/2023.

http://www.ifg.edu.br/attachments/article/1154
6/PDI_IFG_2019_2023.pdf

Resolução Consup nº 91/2021, altera o
Regimento Geral do IFG e revoga a
Resolução Consup nº 40/2018.

http://ifg.edu.br/attachments/article/123/RESOL
U%C3%87%C3%83O%2091_2021%20-%20REI-CO
NSUP_REITORIA_IFG%20c%20anexo.pdf

Estatuto do Instituto Federal de Goiás.

Plano de Trabalho Gestão 2021 - 2025.

http://www.ifg.edu.br/attachments/article/1154
7/Estatuto_IFG_2018.pdf

http://www.ifg.edu.br/attachments/article/2284
4/Plano%20de%20Trabalho%20da%20candidata
%20a%20Reitora%20ONEIDA%20CRISTINA%20G
OMES%20BARCELOS%20IRIGON.pdf
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Extensão
Lei nº 8.958 de 20 de Dezembro de
1994, dispõe sobre as relações entre as
Instituições Federais de Ensino Superior
e de pesquisa científica e tecnológica e
as Fundações de Apoio e dá outras
providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8958.
htm

Lei nº 9.279/1996, regula direitos e
obrigações relativos à propriedade
intelectual.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.
htm

Lei nº 13.243 de 11 de janeiro de 2016,
dispõe
sobre
estímulos
ao
desenvolvimento científico, à pesquisa, à
capacitação científica e tecnológica.

http://ifg.edu.br/attachments/article/1291/Lei%
20N%C2%BA%2013.243%20de%20%2011%20de
%20janeiro%20de%202016.pdf

Resolução CNE nº 07/2018, estabelece
as Diretrizes para a Extensão na
Educação Superior Brasileira e regimento
o disposto na Meta 12.7 da Lei
13.005/2014, que aprova o Plano
Nacional de Educação - PNE 2014-2024
e dá outras providências.
Portaria Interministerial nº 507 de 24 de
novembro de 2011, regula os convênios,
os contratos de repasse e os termos de
cooperação celebrados pelos órgãos e
entidades da Administração Pública
Federal com órgãos ou entidades
públicas ou privadas sem fins lucrativos
para a execução de programas, projetos
e atividades de interesse recíproco, que
envolvam a transferência de recursos
financeiros oriundos do Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social da União.
Resolução Consup nº 11/2020, aprova o
Regulamento do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás.
Resolução Consup nº 24/2019, aprova o
Regulamento das Ações de Extensão do
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás - lFG, conforme
documento anexo.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
_docman&view=download&alias=104251-rces00
7-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid
=30192

http://ifg.edu.br/attachments/article/1291/Porta
ria%20Interministerial%20N%C2%BA%20507%20
de%2024%20de%20novembro%20de%202011.p
df

http://ifg.edu.br/attachments/article/209/RESOL
U%C3%87%C3%83O%2011_2020%20-%20REI-CO
NSUP_REITORIA_IFG.pdf

http://ifg.edu.br/attachments/article/3734/Resol
u%C3%A7%C3%A3o%2024%202019-editado-4.p
df
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Instrução
Normativa
nº
9/2021/PROEX/IFG, institui o Manual de
Orientação para Formalização de
Procedimentos Inerentes ao Estágio
Curricular no Instituto Federal de Goiás.

http://ifg.edu.br/attachments/article/25235/Intr
u%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%209_2021%
20-%20Manual%20do%20Est%C3%A1gio.pdf

● Modelos - Termos de Convênio
Estágio.

http://ifg.edu.br/component/content/article/64-i
fg/pro-reitorias/extensao-proex/25236-modelosde-termo-de-convenio

● Formulários - Estágio.

http://ifg.edu.br/component/content/article/64-i
fg/pro-reitorias/extensao-proex/25239-formulari
os

Instrução
Normativa
nº
10/2021/PROEX/IFG, institui o Manual
de Orientação para Formalização de
Parcerias Interinstitucionais no Instituto
Federal de Goiás, e revoga a Instrução
Normativa Nº 02/2019/PROEX/IFG.
●

Modelos
Jurídicos.

de

Instrumentos

● Fluxogramas

Instrução
Normativa
nº
11/2021/PROEX/IFG, define as diretrizes
pedagógicas
e
as
condições
administrativas
para
cadastro
e
acompanhamento
das Ações de
Extensão durante o período de
enfrentamento da Pandemia de COVID
19.
Instrução
Normativa
nº
12/2021/PROEX/IFG, estabelece normas
e orientações quanto ao fluxo
administrativo do cadastro das Ações de
Extensão, no âmbito do Instituto Federal
de Goiás.
● Anexo I Formulário para
cadastro de ação de extensão dados gerais da proposta.

http://ifg.edu.br/attachments/article/1291/Instr
u%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%2010_2021
%20Formaliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Parce
rias.pdf

http://ifg.edu.br/component/content/article/64-i
fg/pro-reitorias/extensao-proex/1291-conveniose-parcerias-interinstitucionais?showall=&start=2

https://www.ifg.edu.br/component/content/artic
le/64-ifg/pro-reitorias/extensao-proex/1291-con
venios-e-parcerias-interinstitucionais?showall=&
start=8

http://ifg.edu.br/attachments/article/3734/Instr
u%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%2011_2021
%20A%C3%A7%C3%B5es%20remotas%20de%20
extens%C3%A3o.pdf

http://ifg.edu.br/attachments/article/3734/Instr
u%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%2012_2021_
Fluxo%20das%20A%C3%A7%C3%B5es%20de%20
Extens%C3%A3o.pdf

http://ifg.edu.br/attachments/article/3734/ANEX
O%20I%20DADOS%20GERAIS%20DA%20PROPOS
TA.docx
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● Anexo II - Plano de Trabalho para
cadastro de ação de extensão.

● Anexo III - Chamada Pública ação de extensão.

● Anexo IV - Declaração de parceria
- ação de extensão.

http://ifg.edu.br/attachments/article/3734/ANEX
O%20II%20%20PLANO%20DE%20TRABALHO%20
A%C3%87%C3%83O%20EXTENS%C3%83O.docx

http://ifg.edu.br/attachments/article/3734/ANEX
O%20III%20CHAMADA%20P%C3%9ABLICA.docx

http://ifg.edu.br/attachments/article/3734/ANEX
O%20IV%20DECLARA%C3%87%C3%83O%20DE%
20PARCERIA.docx

● Anexo V - Parecer Gepex - ação
de extensão.

http://ifg.edu.br/attachments/article/3734/ANEX
O%20V%20PARECER%20GEPEX.docx

● Anexo VI - Parecer Conselho
Departamental - ação de
extensão.

http://ifg.edu.br/attachments/article/3734/ANEX
O%20VI%20PARECER%20CONSELHO%20DEPART
AMENTAL.docx

● Anexo VI - Parecer Coext - ação
de extensão.

http://ifg.edu.br/attachments/article/3734/ANEX
O%20VII%20PARECER%20COEXT.docx

● Formulário - Relatório final de
ação de extensão.

Edital 008/2021/PROEX/IFG - Ações de
Extensão.

Documento orientador - Planos Locais
de Extensão.

http://ifg.edu.br/attachments/article/3734/Form
ul%C3%A1rio%20para%20Relat%C3%B3rio%20Fi
nal%20da%20A%C3%A7%C3%A3o%20de%20Ext
ens%C3%A3o.docx

http://ifg.edu.br/acoes-de-extensao?showall=&st
art=2

http://ifg.edu.br/attachments/article/3734/PLAN
OS%20LOCAIS%20DE%20EXTENS%C3%83O_docu
mento%20orientador_%C3%BAltima%20revis%C
3%A3o.pdf

para

https://www.ifg.edu.br/attachments/article/373
4/Roteiro PLE.pdf

Diretrizes para a Curricularização da
Extensão na Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica.

https://portal.conif.org.br/images/pdf/Diretrizes
_para_Curricularizacao_da_Extensao_-_FDE_e_F
orproext.pdf

Resolução CONSUP nº 31/2020, aprova
as normas e diretrizes que regem a
criação, o reconhecimento e o
funcionamento das Empresas Juniores

https://www.ifg.edu.br/attachments/article/144
22/RESOLU%C3%87%C3%83O%2031_2020%20%20REI-CONSUP_REITORIA_IFG.pdf

● Roteiro
metodológico
elaboração dos PLE.
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no âmbito do IFG.

Instrução Normativa nº 2/2020

https://www.ifg.edu.br/attachments/article/144
22/IN%2002_2020%20-%20Empresa%20Junior.p
df

Cartilha Empresa Júnior

https://www.ifg.edu.br/attachments/article/144
22/Cartilha%20-%20Empresa-Ju%CC%81nior.pdf

Resolução CONSUP nº 79/2021, que
consolida as normas da Política de
Acompanhamento de Egressos do IFG e
revoga a Resolução CONSUP/IFG nº 23,
de 8 de outubro de 2018, e a Resolução
CONSUP/IFG nº 37, de 13 de dezembro
de 2018.
Portaria nº 1524, de 16/09/2013, que
regulamenta a Prestação de Serviços no
IFG.

http://ifg.edu.br/attachments/article/25324/RES
OLU%C3%87%C3%83O%2079_2021%20-%20REICONSUP_REITORIA_IFG.pdf

https://www.ifg.edu.br/attachments/article/144
02/Portaria%201524%20-%20presta%C3%A7%C3
%A3o%20de%20servi%C3%A7os.pdf

Assistência Estudantil
Decreto 7.234/2010, dispõe sobre o
Programa Nacional de Assistência
Estudantil - PNAES.
LEI nº 11.947/2009, dispõe sobre o
atendimento a alimentação escolar.
Resolução nº 06/2020, dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar aos
alunos da educação básica no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE
Resolução ME nº 26/2013, dispõe sobre
o atendimento da alimentação escolar
aos alunos da educação básica no
âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE.

Decreto nº 7234_PNAES.pdf (ifg.edu.br)

lei 11947 PNAE.pdf (ifg.edu.br)

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucaon-6-de-8-de-maio-de-2020-256309972

http://www.ifg.edu.br/attachments/article/263/r
esolu%C3%A7%C3%A3o%2026%20atendimento
%20da%20alimenta%C3%A7%C3%A3o,%20espec
ifica%C3%A7%C3%B5es%20e%20veda%C3%A7%
C3%B5es.pdf

Política Nacional de Alimentação e
Nutrição.

http://www.ifg.edu.br/attachments/article/263/
Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Alimenta
%C3%A7%C3%A3o%20e%20Nutri%C3%A7%C3%
A3o.pdf

Resolução

RESOLUÇÃO

Consup

nº

77/2021,

77_2021

-
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regulamenta a Política de Assistência
Estudantil no IFG.
Portaria
15/2020/REITORIA/IFG,
regulamenta a cessão de uso, na
modalidade
de
empréstimo,
de
equipamentos
tecnológicos
aos
estudantes do IFG.
Portaria IFG 2.075/2021, cria o
Programa Permanência Conectividade e
o
Programa
Apoio
Didático
Conectividade em caráter temporário e
emergencial.
Portaria IFG 2.079/2021, institui a oferta
dos Programas de Auxílio Financeiro do
IFG.
Instrução
Normativa
nº
6/2021/PROEX/IFG,
instrui
os
procedimentos administrativos para
oferta dos Programas de Auxílio
Financeiro do IFG.
Instrução
Normativa
nº
7/2021/PROEX/IFG, institui o Manual de
Orientações Técnicas para cantinas
institucionais em funcionamento, no
âmbito do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia de Goiás.
Instrução
Normativa
nº
8/2021/PROEX/IFG, institui o Manual de
Orientação para Execução do Programa
Nacional de Alimentação Escolar no
âmbito do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Goiás.
● Modelos de documentos em
formato editável para instrução
do processo e acompanhamento
do PNAE.
Instrução
Normativa
nº
13/PROEX/IFG/2021,
institui
os
procedimentos,
mecanismos
e
estratégias para a fiscalização, gestão e o
acompanhamento
dos
contratos
estabelecidos
com
as
empresas

REI-CONSUP_REITORIA_IFG.pdf

PORTARIA
NORMATIVA
REITORIA_IFG.pdf

15_2020

-

Portaria 2075_1_3_2021.pdf (ifg.edu.br)

PORTARIA 2079_2021_Auxílio financeiro AE.pdf
(ifg.edu.br)

INSTRUÇÃO
Normativa
REI-PROEX_REITORIA_IFG.pdf

6_2021

-

https://www.ifg.edu.br/attachments/article/151/
Intru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%207_202
1%20-%20Cantinas.pdf

https://www.ifg.edu.br/attachments/article/151/
Instru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%208_20
21%20-%20Manual%20PNAE.pdf

http://www.ifg.edu.br/attachments/article/263/
Cat%C3%A1logo%20de%20modelos%20de%20d
ocumentos%20revis%C3%A3o%20final.docx

https://www.ifg.edu.br/attachments/article/151/
Instru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%2013_2
021%20Gest%C3%A3o%20de%20contratos%20re
staurantes.pdf
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fornecedoras de alimentação nos
Restaurantes Estudantis do Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás.

● Proposta de Constituição do
Comitê de Alimentação e
Nutrição nos câmpus.

http://www.ifg.edu.br/attachments/article/263/
Proposta%20de%20constitui%C3%A7%C3%A3o%
20do%20Comit%C3%AA%20de%20Alimenta%C3
%A7%C3%A3o%20e%20Nutri%C3%A7%C3%A3o
%20.pdf

Assistência Estudantil em debate: Análise
dos projetos de lei em tramitação no
congresso nacional brasileiro

Publicações
Extensão:
diálogo,
vivência,
conhecimento e transformação social.

http://ifg.edu.br/attachments/article/3734/Livret
o-20x20-Extens%C3%A3o%20(final).pdf

● Vídeo: Conheça a Extensão no
IFG

https://www.youtube.com/watch?v=voW2GcHIG
Pg

Tradições da terra: memórias, sonhos e
desafios das comunidades quilombolas
do cerrado goiano

https://editora.ifg.edu.br/editoraifg/catalog/view
/14/13/40-1

● Canal: Comunidades Tradicionais
em Rede - IFG
Encontros no encontro: participação
social da Rede Nacional dos Pontos de
Cultura
Projeto de Extensão PNAE na cozinha
● Livreto: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - receitas da
cesta.
● Vídeos: Projeto de Extensão
PNAE na cozinha.

https://www.youtube.com/channel/UCIevFsI0LX
0gDLxzBbXzMOg

https://editora.ifg.edu.br/editoraifg/catalog/view
/19/15/51-1

http://www.ifg.edu.br/attachments/article/263/L
ivreto%20PNAE.pdf

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLu1twk
gUtG0i_VlD36T5x9xMTGntizeK

Salada: uma mistura de nutrientes e
sabores.

http://www.ifg.edu.br/attachments/article/263/
E-book%20Saladas.%20IFG.pdf

Cartilha Agroecológica.

https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos

17
/arquivos/Cartilha_Visualiza%C3%A7%C3%A3o.p
df

Manual de Gestão do PNAE para a Rede
Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica.

http://www.ifg.edu.br/attachments/article/263/
Manual%20de%20Gest%C3%A3o%20do%20PNA
E%20para%20escolas%20federais.pdf
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EXTENSÃO
LIVROS
10 anos de Extensão na Rede Federal de
Educação Profissional

Política Nacional de Extensão Universitária

Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão
e a flexibilização curricular: uma visão da
extensão

https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/
livros/article/view/16130/13274

https://proex.ufsc.br/files/2016/04/Pol%C3
%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-Univ
ersit%C3%A1ria-e-book.pdf

https://www.ufmg.br/proex/renex/images/d
ocumentos/Indissociabilidade-e-Flexibilizaca
o.pdf

Metodologia para projetos de extensão:
apresentação e discussão

https://www.comunidadedeaprendizagem.c
om/uploads/materials/208/58ccdbd131c42
ed6515fa1df582e24d7.pdf

Avaliação Nacional da Extensão Universitária

https://www.ufmg.br/proex/renex/images/d
ocumentos/Avaliacao-Extensao.pdf

Avaliação da Extensão Universitária: práticas
e discussões da comissão permanente de
avaliação da extensão

https://www.ufmg.br/proex/renex/images/a
valia%C3%A7%C3%A3o_da_extens%C3%A3o
-_livro_8.pdf

Extensão Universitária: trajetórias e desafios

https://www.ufmg.br/proex/renex/images/E
BOOK_-_Sandra_de_Deus_-_Extensao_Univ
ersitaria.pdf

Los caminos de la extensión en América
Latina y el Caribe

https://www.ufmg.br/proex/renex/images/d
ocumentos/Los-caminos-de-la-extension-enamerica-latina-y-el-caribe.pdf

Para além da sala de aula: Extensão
Universitária e planejamento urbano e
regional

Extensão popular

http://anpur.org.br/public/publicacoes/livro
s/para_alem_da_sala_de_aula.pdf

https://www.ufpb.br/redepopsaude/content
s/biblioteca-1/extensao-popular/extensao-p
opular.pdf
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Extensão popular: educação e pesquisa

https://drive.google.com/file/d/1gmKDi454
YK5h2S0K5HlBjUsMfpnoX39x/view

Introdução à Economia Solidária

https://fpabramo.org.br/wp-content/upload
s/2018/04/Introducao-economia-solidariaWEB-1.pdf

Dinâmicas da Economia Solidária no Brasil:
organizações econômicas, representações
sociais e políticas públicas.

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stori
es/PDFs/livros/201216_livro_dinamicas_da_
economia.pdf

Economia Solidária e políticas públicas

https://www.rededegestoresecosol.org.br/w
p-content/uploads/2015/11/revista_mtc_1%
C2%BAexemplar_issn.compressed.pdf

Tecnologia Social: ferramenta para construir
outra sociedade

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstre
am/handle/10625/47974/IDL-47974.pdf?se
quence=1&isAllowed=y

Tecnologia Social: uma estratégia para o
desenvolvimento

https://sinapse.gife.org.br/dlm_file/tecnolog
ia-social-uma-estrategia-para-o-desenvolvim
ento/

O que é tecnologia social

http://itsbrasil.org.br/conheca/tecnologia-so
cial/

Incubadoras tecnológicas de economia
solidária: concepção, metodologia e
avaliação

Dissertação Mestrado - Economia Solidária:
um estudo sobre as incubadoras públicas
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Manual
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/tede/8510/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%2
0-%20Fernanda%20Machado%20Ferreira%2
0-%202018.pdf

file:///C:/Users/1055370/Downloads/MAPI
%20-%20
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Incubadoras.pdf
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