Editorial
A I Mostra Virtual de Projetos do IFPB (I MOVIP), teve como objetivo mobilizar a
comunidade acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
(IFPB) para o compartilhamento e a divulgação de ações de extensão, pesquisas, ensino e
inovação protagonizadas por servidores e discentes da Instituição. O evento foi realizado pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) – Campus Pedras de
Fogo, sob a coordenação do diretor geral do referido campus professor Frederico Campos
Pereira. realizado nos dias 9, 10 e 11 de dezembro de 2020, de forma virtual, com as
transmissões efetuadas pela TV IFPB.
Os eventos acadêmicos promovem intercâmbio de conhecimentos, à medida que,
apresenta, compartilha e divulga os resultados das experiências de pesquisa, extensão, ensino e
inovação, envolvendo os protagonistas das ações, os beneficiados por elas, bem como, seus
pares. Com a I MOVIP, não foi diferente; porém, devido a problemática da COVID – 19 que
causou uma pandemia avassaladora mudando os conceitos pré-existentes de realização de
eventos de toda natureza, foi necessário modificar o ambiente de realização da mesma, que
ocorreu de forma remota à distância, através de plataformas eletrônicas específicas para essa
finalidade, visando garantir a integridade sanitária dos participantes e da comissão
organizadora.
A mostra mobilizou 15 Campi do IFPB com 40 trabalhos submetidos, com 210
participantes inscritos e 40 palestrantes/debatedores. Desses trabalhos, 13 foram selecionados
pela comissão organizadora do evento para compor essa Edição Especial da Revista Práxis:
saberes da extensão. Os textos publicados trazem relatos de experiências de ações de extensão,
muitas vezes integradas à pesquisa, ensino e inovação, abordando temas atuais e importantes
para discussões dos problemas sociais. Assim sendo, esperamos que os mesmos contribuam
para abrir o debate sobre novas formas de enxergar os problemas das comunidades e construir
estratégias para superá-los, mesmo em tempos difíceis como enfrentado em razão da pandemia
do COVID – 19.
Diante das intempéries conjunturais do momento, chamamos a atenção não para os
entraves, mas, para os desafios e oportunidades de intervenções que surgiram nesse tempo de
pandemia, que possibilitou nossos extensionistas intensificar suas atividades no âmbito do
IFPB, através das plataformas digitais, uso da Internet e das redes sociais, tornando possível
reinventar e desenvolver várias ações de relevância social. Congratulamos com servidores,
discentes e demais parceiros que não deixaram a “peteca cair” trabalharam incansavelmente na
continuidade das atividades de extensão ao longo desse ano, com excelentes resultados.

Boa leitura!
Beatriz Alves de Sousa
Editora-chefe
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