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Ata 39ª Reunião do Conselho Acadêmico de Extensão 

Reunião extraordinária 

10/05/2016 – Reitoria - 13:30h 

 

Pontos de pauta: Relatoria dos cursos FIC a serem oferecidos nos campi Belford Roxo 

e Resende para apreciação e parecer. 

 

Conselheiros presentes: Giovânia Alves Costa (AC – vídeo conferência), Thagata 

Rangel Dias Bastos (AC), Ludmila Nogueira da Silva (Mesq), Marcos Ferreira de 

Araujo (Mesq), Carla Souza Lima (NP-P – vídeo conferência), Danielle Sales de Sousa 

(CGFIC), Rosângela Rosa (CRJ), Francisco Sobral (PROEX), Lourdes Masson 

(PROEX-ADJ). 

 

Assuntos/Pauta Discussão/Ações Disposição 

1- Relatorias e 

parecer dos três 

cursos FIC do 

Campus Belford 

Roxo. 

2- Relatorias e 

parecer dos dois 

cursos FIC do 

campus Resende.  

A Coordenadora do CGFIC, 

Danielle Sales Sousa, foi a 

relatora dos projetos para 

realização dos cursos FIC do 

campus Belford Roxo e a 

conselheira Thagata foi a 

relatora dos projetos para 

realização de dois cursos 

FIC do Campus Resende. 

Os documentos foram apresentados 

após terem sido analisados pelas 

Conselheiras Danielle e Thagata. 

Relatoria sobre 

os Cursos FIC do 

Campus Belford 

Roxo 

A relatoria dos três cursos do 

campus Belford Roxo foi 

apresentada pela 

Coordenadora FIC Danielle:  

1. Eco Design em acessórios 

de Moda;  

2. Desenvolvimento de 

Produção Têxtil e de Moda;  

3. Empreendedorismo e 

Gestão de Negócios. 

Os cursos terão eixo integrador 

comum e as disciplinas serão 

oferecidas de acordo com a 

disponibilidade dos horários dos 

professores. 

Houve a apreciação da parte da 

conselheira Giovania que a oferta 

do curso FIC em três dias, sendo 

um deles a sexta-feira não é o ideal 

para um curso FIC. É necessário se 

levar em conta a necessidade do 

público e fazer a oferta de acordo 

com esta demanda, posto que os 

docentes são 40h DE. 

Após considerações dos 

Conselheiros presentes, o parecer 

final foi de aprovação dos cursos e 

orientação para ser modificada a 

nota mínima para aprovação do 

aluno de 5,0 para 6,0 e o mínimo de 

75% de presença. Ressaltou-se a 

necessidade de haver um servidor 

no campus responsável para lançar 

as informações sobre os cursos no 

SISTEC. Pode ser o próprio 
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coordenador do curso, caso não 

haja disponibilidade de servidor. 

Também foi pontuada a questão de 

haver ou não recurso suficiente no 

campus para execução do curso, 

visto que não há parceiros externos. 

Ficou acordado que todos os 

recursos necessários sairão do 

campus, sendo recomendado que 

não haja compra de material 

didático com verba de bolsa de 

auxílio financeiro ao estudante. 

Relatoria sobre 

os Cursos FIC do 

Campus Resende 

Relatoria dos dois cursos do 

Campus Resende, 

apresentada pela Conselheira 

Thagata: 1. Condutor 

Cultural Local;2. Espanhol 

Aplicado a Serviços 

Turísticos. 

A forma de ingresso será feita por 

meio de sorteio dos participantes na 

reunião a ser organizada pelos 

coordenadores junto aos 

interessados presentes e pré-

inscritos. 

Do parecer encaminhado pela 

Conselheira Thagata à Proex, em 

11/5, concluiu-se: “Tendo em vista 

as considerações a Relatora e os 

Conselheiros do CAEX entendem 

que os Cursos FIC propostos estão 

aprovados, desde que se cumpra a 

exigência do Art. 18 do 

regulamento Cursos FIC e a análise 

das sugestões”, conforme pode-se 

observar no texto:  
Art 18. Os planos de curso deverão 

ser apresentados em formulário 

específico, conforme o Anexo I a este 

Regulamento. 

§ 1º. Deverão ser oferecidas no 

mínimo 25 (vinte e cinco) vagas para 

cada turma; 

§ 2º. A idade mínima para 

participação nos cursos será de 16 

(dezesseis) anos completos.  

 

Pauta da próxima 

reunião 

Ordinária 

em 31/5/16 

1-Aprovação das atas da 38ª 

e 39ª reuniões; 

2- Analisar o Título 6, os 

dois primeiros capítulos do 

Regulamento FIC, que 

- 
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tratam, respectivamente, 

sobre a avaliação e a 

frequência. A conselheira 

Carla encaminhou aos 

Conselheiros a Minuta sobre 

o assunto descrito acima 

para aprovação e inclusão no 

Regulamento; 

3- Relatoria Regulamento 

Bolsa (Pró-reitor – Francisco 

Sobral) 

4- Relatoria NEABI 

(Conselheira Giovânia); 

5- Discutir sobre o LABEX; 

6- Discutir sobre as horas 

que devem constar no plano 

de trabalho docente como 

conselheiro CAEX; 

7- Estudar Fluxo de 

Certificação FIC da PROEX 

(convidar servidor Pedro) 

Segue ata que foi por mim lavrada e assinada Lourdes Maria Pessoa Masson 
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