
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5º ENEX - Encontro de Extensão e Cultura do IFPB 

Diálogos extensionistas: por uma ação transformadora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Prezado(a) participante, 

 

Estamos nos aproximando da realização do 5º ENEX - Encontro de Extensão e Cultura do 

IFPB. Diálogos extensionistas: por uma ação transformadora. 

Ficamos muito felizes com sua participação! 

O evento, organizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, está sendo planejado com 

muito esmero, buscando proporcionar momentos de troca de saberes, cultura, 

aprendizado, integração, em um ambiente agradável e descontraído. 

Para auxiliar o entendimento das diversas atividades do evento, assim como a qualidade, 

conforto e segurança dos envolvidos, elaboramos esse manual que contém orientações 

gerais, normas de conduta, esclarecendo responsabilidades éticas, sociais e ambientais 

para o bom andamento das atividades. 

Pedimos que leiam atenciosamente todas as informações aqui apresentadas. Contamos 

com você para realizarmos juntos um evento organizado e repleto de bons momentos. 

Bom evento! 

 
 
 

Maria Cleidenedia Morais Oliveira 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 
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SOBRE O ENEX 

 

O ENEX trata-se de um evento institucional, organizado pela Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura (PROEXC) do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). O evento celebra o encontro 

dialógico de saberes e práticas entre a academia e os setores populares, consagrando o 

compromisso extensionista de busca incessante pela transformação social. 

 

A iniciativa constitui-se em um dos mecanismos de mobilização, sensibilização e 

conscientização do papel e da importância da extensão no universo acadêmico, quer 

como atividade formadora, quer como fonte de pesquisa e de transformação social. 

 

O objetivo é oportunizar espaços interativos de trocas de experiências, de aprendizados e 

de conhecimentos, dentro de uma formatação que permita importantes reflexões acerca 

das ações extensionistas e seus resultados, com a participação efetiva dos/as 

atores/atrizes sociais e a comunidade acadêmica. 

 

O evento integra a agenda de comemorações dos 110 anos no IFPB e será realizado no 

período de 25 a 27 de setembro de 2019, no IFPB Campus Campina Grande, localizado 

na Av. Tranquilino Coelho Lemos, 671, Dinamérica. Campina Grande-PB. 

 

TEMA CENTRAL 

 

Foi estabelecido como tema central da edição 2019: “Diálogos extensionistas: por uma 

ação transformadora”. 

 

ABRANGÊNCIA 

 
Alunos/as participantes de projetos e programas de extensão e cultura do IFPB, 

Coordenadores/as de Extensão e Cultura, ou ocupantes de cargos equivalentes, 

servidores/as e estudantes do IFPB, parceiros/as sociais, representações de setores 

populares e movimentos sociais que participam ou tenham participado de ações de 

extensão no IFPB. 

 

HISTÓRICO 

 
2011, IFPB Campus João Pessoa - A primeira versão do encontro surgiu da necessidade 

de consolidar a cultura da extensão no instituto, socializando as ações desenvolvidas nos 

diversos campi. A intenção era que o evento fizesse parte da agenda da institucional do 

IFPB a cada dois anos. 
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2013, IFPB Campus João Pessoa - O evento trouxe discussões e debates acerca da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como condição para que as 

competências profissionais sejam amplamente desenvolvidas. 

 

2015, IFPB Campus Avançado de Areia - O 3º ENEX experimentou a possibilidade de 

ampliar o território de atuação, passando a adotar o critério de realização itinerante. O 

tema central da terceira edição foi “inovação e educação popular como práxis da 

extensão”. 

 

2017, Cabedelo, Cabedelo Centro e Núcleo Avançado de Lucena - A quarta edição do 

ENEX contou com uma metodologia inovadora de unidades de vivências, com o objetivo 

de permitir uma maior participação social dos grupos comunitários e a comunidade do 

IFPB. 

 

2019, IFPB Campina Grande – O ENEX realiza sua 5ª edição, no período de 25 a 27 de 

setembro de 2019, dando continuidade a perspectiva itinerante do evento. O objetivo é 

proporcionar espaços de diálogos que fortaleçam a concepção transformadora da ação 

extensionistas. 

 

TRANSPORTE 

 

Serão utilizados os veículos institucionais dos campi e Reitoria para realizar o translado 

dos participantes inscritos, dos campi para o local do evento. 

 

As rotas foram definidas pela Comissão Organizadora e comunicada às Coordenações de 

Extensão e Cultura de cada campus. Serão disponibilizadas na página do evento. 

 

Os pontos de partidas das rotas deverão ser os campi do IFPB. E destino será o IFPB 

Campus Campina Grande. 

 

Conforme normativos legais, deverão utilizar transporte institucional apenas alunos/as, 

servidores/as, pessoal terceirizado. Outros usuários, que não esses citados, só poderão 

fazer uso do transporte se estiverem vinculados a projetos institucionais, devidamente 

comprovado. 

 

É obrigatório portar documento de identificação com foto durante o translado nos veículos 

institucionais. Recomendamos ao/a servidor/a responsável por sua respectiva delegação 

orientar a posse do documento. 

 

É facultado ao participante a utilização do transporte ofertado pelo evento. Qualquer outro 

meio de deslocamento é de responsabilidade do participante, não cabendo qualquer 

encargo da Comissão Organizadora. 
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Não será permitido utilização de outras rotas ou finalidades dos veículos institucionais 

utilizados para o evento, senão as estabelecidas pela Comissão Organizadora do ENEX. 

 

 

ALIMENTAÇÃO 

 

A organização do ENEX, em parceria com o IFPB Campus Campina Grande, promoverá 

aos estudantes dos campi do IFPB, que estiverem inscritos no evento, 06 (seis) refeições 

durante a realização, conforme estabelecido abaixo: 

 

 Dia 25/09 – jantar 

 Dia 26/09 – café da manhã, almoço e jantar 

 Dia 27/09 – café da manhã e almoço 

 

Para as delegações que chegarão no dia 25/09 até as 12h, devido ao ensaio do FESTIN, 

será ofertado almoço aos estudantes. 

 

As refeições serão servidas no restaurante do IFPB Campus Campina Grande, conforme 

horários descritos na programação, os quais estão pré-estabelecidos em conjunto com a 

empresa responsável, considerando o quantitativo de participantes e demandas do 

serviço. 

 

Os/as participantes deverão respeitar os horários. O não comparecimento no horário 

indicado implicará na perda da refeição, não cabendo a Comissão Organizadora ou ao 

Campus Campina Grande qualquer outra providência. Não será servido refeição individual 

ou em outro horário que não esteja previsto. 

 

Para tanto, deverá ser custeado pelo campus de origem do estudante o valor de R$40,00 

(quarenta reais) por pessoa. Esse valor custeará a despesa com as refeições oferecidas, 

conforme supracitado. O Campus de origem do/a estudante deverá realizar a 

transferência de crédito orçamentário para o Campus Campina Grande. 

 

As refeições são destinadas exclusivamente para estudantes. Não será fornecido 

alimentação para servidores/as. 

 

O local do evento contará com opções para venda de lanches. Caso o participante opte 

por levar alimentos para consumo próprio, recomendamos produtos não-perecíveis, pois 

não haverá local destinado para acondiciona-los. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

8 

ALOJAMENTO 

 

Para os/as estudantes e servidores/as que acompanharão as delegações dos campi do 

IFPB, será ofertado alojamento em salas disponibilizadas no prédio do ginásio 

poliesportivo e na central de aulas do Campus Campina Grande.  

 

O alojamento será organizado por gênero masculino e feminino, e por delegação de 

campus. Qualquer mudança necessária deverá ser comunicada com antecedência a 

equipe organizadora. 

 

Os/as servidores/as que acompanharão os/as estudantes ficarão alojados junto com o 

grupo. Cada Campus deverá designar ao menos 1 servidor responsável por sua 

respectiva delegação. É prudente que o/a servidor/a responsável por sua respectiva 

delegação esteja com os contatos dos pais ou responsáveis dos jovens participantes, 

para quaisquer eventualidades, assim como orientar a posse de documento de 

identificação pessoal com foto. 

 

A estrutura do local conta com salas climatizadas. É de responsabilidade do participante 

providenciar itens para sua acomodação e de uso pessoal, tais como: colchonete ou 

acessório similar, travesseiro, lençol, toalha, produtos de higiene pessoal, repelente e 

outros. 

 

Considerando as condições climáticas da cidade de Campina Grande no período de 

realização do evento, com temperaturas médias de 17° C a noite, recomenda-se uso de 

agasalhos e cobertas adequadas. 

 

O/A participante deverá tomar precauções necessárias com os objetos de sua posse, 

mantendo suas bagagens devidamente fechadas. 

 

É importante respeitar o momento de descanso, individual e coletivo, já que o evento 

conta com muitas atividades. Para tanto, solicitamos evitar som de qualquer natureza e 

barulhos importunos dentro do alojamento no horário entre 22h e 06h. 

 

Os banheiros ficam localizados no térreo do ginásio, são coletivos, com cabines 

individuais, pia e chuveiros. 

 

Solicitamos evitar transitar fora da área do alojamento no horário entre 23h30 e 05h, por 

questão de segurança, respeito aos ambientes e as normas do campus. 

 

Servidores/as que optarem por hospedagem, deverão responsabilizar-se por quaisquer 

reservas, transporte, custos e afins, não cabendo nenhuma responsabilidade à 

organização do evento. 
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NORMAS DE CONDUTA 

 

Saber os horários e programação do evento: Todos/as os/as participantes do evento 

deverão cumprir os horários estabelecidos na programação, em especial os horários das 

refeições. 

 

Os/As participantes devem obedecer às normas internas do IFPB, assim como de cada 

Campus, no tocante a autorizações para participação no evento, comprovações, 

prestação de contas, reposição de aulas, atividades, horários e outros. 

 

É dever de todos/as prezarem pela correta ordem, manutenção e conservação das 

instalações físicas do local de realização do evento, respeitando os acessos aos 

ambientes, conforme sinalizado. 

 

Deve-se respeitar as atividades regulares do Campus que estarão ocorrendo 

concomitante ao evento. 

 

Os/As participantes deverão ter ciência e seguirem as normas e determinações da 

Resolução n° 122/2011-CS/IFPB, de 05 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o 

Regulamento Disciplinar dos Cursos Técnicos Integrados. 

 

Os/As participantes deverão ter ciência e seguirem as normas e determinações da 

Resolução n° 123/2011-CS/IFPB, de 05 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o 

Regulamento Disciplinar dos Cursos Superiores e Técnicos Subsequentes. 

 

Os/As participantes deverão ter ciência e seguirem as normas e determinações da 

Resolução n° 60-CS/IFPB, de 20 de março de 2017, que dispõe sobre os procedimentos 

gerais a serem adotados na realização das atividades de campo. 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Orientamos que, por questões de segurança, o/a servidor/a responsável não deve 

medicar os/as estudantes. Qualquer eventualidade procurar o gabinete médico do 

campus Campina Grande ou serviço de atendimento médico externo. 

 

Considerando que o evento promoverá transporte, alimentação e alojamento, nas 

condições estabelecidas nesse documento, fica a critério de cada campus qualquer outro 

pagamento de ajuda de custo para estudantes ou diárias para servidores/as. 

 

Os certificados serão enviados eletronicamente para o e-mail informado no ato de 

inscrição. 
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

Website: https://eventos.ifpb.edu.br/index.php/v-enex/v-enex 

 

E-mail: enex@ifpb.edu.br 

 

Instagram: @enexifpb 

 

Orientações para uso de redes sociais: Ao fazer uma postagem nas redes sociais você 

pode marcar a página oficial do evento, @enexifp e do IFPB @ifpboficial, utilizar as 

hashtags #enex2019 #eufaçoextensão #ifpb, assim será possível a equipe de 

comunicação compartilhar algumas postagens nas redes oficiais 

 

 

SUGESTÕES DE HOSPEDAGEM 

 

o Hotel Casa Blanca Express - (83) 3063-2680 

o Pousada Granville - (83) 3335-2436 

o Hotel Intercity Campina Grande Citymix - (83) 3077-9900 

o Campina Hostel - (83) 98803-1100 

o Titão Plaza Hotel - (83) 98725-7600 

o Ibis Styles Campina Grande - (83) 3315-1300 

o Hotel Serrano - (83) 3341-3131 

o Campina Express - (83) 3322-8384 

o Hotel Village Confort - (83) 3344-4000 

o Hotel Nord Easy - (83) 3201-0437 

o Garden Hotel - (83) 3310-4000 

o Hotel Village Premium - (83) 3310-8000 
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PARCEIROS 

 

o Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba 

o Secretaria Executiva de Economia Solidária do Estado da Paraíba 

o Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da CEFET/PB – COOPERCRET 

o Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das Instituições Públicas de 

Ensino Superior do Estado da Paraíba – Sicredi/Creduni 

o Associação dos Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba – ASSIFPB 

o Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba – FUNETEC 

o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica da 

Paraíba – SINTEF/PB 

o Empresa Zêlo 

o Restaurante Aquários 

 

 

 



 

 

 
 

 

12 

TELEFONES ÚTEIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE 

 

ALIMENTAÇÃO 
 

Alexandre Restaurante - (83) 3322-4733 
Bar do Cuscuz - (83) 3322-4232 
Boi & Brasa - (83) 3077-1129 
Café Poético - (83) 3063-0670 
Campina Grill Restaurante - (83) 3341-6464 
Casa Galiotto Ristoranti - (83) 3066-1551 
La Cucina 150 Ristorante - (83) 3322-2554 
La Suissa - (83) 3321-2360 
Manoel da Carne de Sol - (83) 3321-2877 
Prata da Casa Restaurante – (83) 3341-1249 
Prata Grill Restaurante - (83) 3201-4129 
Restaurante China Taiwan - (83) 3341-1812 
Restaurante Recanto do Picuí - (83) 3321-7871 
Restaurante Tábua de Carne - (83) 3341-1008 
Sapore D'Itália - (83) 3344-4800 
 
SAÚDE 
 

Farmácia Redepharma – (83) 3341-7000 
Farmácia Pague Menos - (83) 3310-6626 
Farmácia Drogasil - (83) 3077-3841 
Farmácia Dias - (83) 3310-6000 
Hospital Pedro I - (83) 3341-3082 
Hospital Antônio Targino - (83) 2102-0102 
Hospital da Criança e do Adolescente - (83) 3344-3900 
Hospital de Emergência e Trauma - (83) 3310-5850 
Hospital Universitário Alcides Carneiro HUAC - (83) 2101-5500 
Hospital da FAP - (83) 2102-0300 
Samu – 192 
UPA Adhemar Dantas (Dinamérica) - (83) 3310-9800 
 
SEGURANÇA E TRANSPORTE 
 

Corpo De Bombeiros – 193 
2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - (83) 3310-9336 
Delegacia de Campina Grande - (83) 3321-6969 
Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande - (83) 3310-9329 
Delegacia Especializada de Atendimento da Mulher - (83) 3310-9300 
Policia Federal – 194 
Policia Militar – 190 
Policia Rodoviária Federal – 191 
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos - (83) 3341-1278 
Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo - (83) 3337-3239 


