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Ata 40ª Reunião do Conselho Acadêmico de Extensão 

10/05/2016 – Reitoria – 13h30min as 16h30min 

 

Pontos de pauta: 

1- Aprovação das atas das 38ª e 39ª reuniões; 

2- Analisar o Título 6, os dois primeiros capítulos do Regulamento FIC, que 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 (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. 

 

Conselheiros presentes: Giovânia Costa (CAC), Thagata Bastos (CAC- 

videoconferência), Marcos Araujo (CM), Rosângela Rosa (CRJ), Ricardo Ruiz (CRJ), 

Gleyce Lima (CSG-videoconferência), Leonardo Monteiro Correa (CR), Ronaldo 

Pereira (CP), Danielle Sales de Sousa (CGFIC), Lourdes Masson (PROEX-ADJ) e 

Francisco Sobral (PROEX). 

 

Assuntos/Pauta Discussão/Ações Disposição 

1- Assuntos Gerais e 

definição da ordem dos 

pontos da pauta a 

serem discutidos. 

A reunião foi aberta às 14h 

pelo Pró-reitor de Extensão, 

Francisco Sobral, com a 

apresentação da proposta de 

uma agenda itinerante sobre 

“Seminários Pela 

Democracia” onde o tema 

“Mas esta escola não é para 

mim? IFRJ afirmando 

educação e direito”, foi 

construído em reunião de 

retomada das ações referentes à 

COGED. Esses Seminários 

estão em fase de construção 

junto aos DG e pretende-se 

apresentá-los nos campi até o 

final deste ano. 

A conselheira Rosângela 

Rosa externou sua opinião 

ressaltando a importância 

de tal iniciativa na 

construção de uma 

formação cidadã para os 

alunos do IFRJ, destacou 

as ações desenvolvidas no 

CRJ pela representação 

estudantil de mulheres. A 

conselheira Giovânia 

destacou a importância de 

ser este um possível canal 

para acessar os alunos 

evadidos, principalmente 

dos cotistas. 

2- Relatoria do 

Regulamento de Bolsas 

de pesquisa e extensão 

do IFRJ/SETEC (Pró-

reitor – Francisco 

Sobral). 

O Professor Sobral solicitou 

iniciar a reunião pela relatoria 

do Regulamento de Bolsas 

IFRJ/SETEC como primeiro 

ponto da pauta, devido à 

necessidade de precisar se 

ausentar para participar de 

reunião de pró-reitores no GR. 

Os conselheiros 

concordaram com a 

inversão dos pontos da 

pauta. 

A redação final do referido 

item ficou: 

Cap.I, Art. 3º, item III - 

estudantes da rede estadual 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE 

JANEIRO  

 

Após a relatoria e intensa 

discussão sobre os itens que 

não estavam contemplando as 

particularidades das ações da 

Extensão, os conselheiros 

aprovaram o documento 

sugerindo mudanças em alguns 

itens relativos à forma e a 

outros quanto ao conteúdo, 

como observado no item III do 

Art. 3º do Cap.I, bem como as 

demais modificações propostas 

e aprovadas pelos conselheiros. 

e estudantes matriculados 

em cursos de formação 

inicial e continuada, cursos 

técnicos, graduação e pós-

graduação;  

O documento com as 

modificações aprovadas 

segue em anexo à ata. 

O documento com a 

aprovação anterior a esta 

reunião do CAEX já havia 

sido aprovado pelo 

CAPOG e deverá ser 

encaminhado para o 

CONSUP e jurídico do 

IFRJ na próxima semana. 

3- Aprovação das atas 

da 38ª e 39ª reuniões. 

Após a leitura das atas das 38ª 

e 39ª reuniões e atendidas as 

sugestões da Conselheira 

Giovânia para correção de 

alguns pontos das referidas 

atas, as mesmas foram 

aprovadas.  

Precisamos ficar atentos 

quanto à inserção de 

hiperlinks para acesso aos 

documentos que muitas 

vezes são referidos nas 

atas.  

4- Analisar o Título 6, 

os dois primeiros 

capítulos do 

Regulamento FIC, que 

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. 

Este ponto da pauta ficou para 

ser apresentado e discutido na 

próxima reunião ordinária 

devido à impossibilidade de 

participação nesta reunião pela 

conselheira Carla, por motivo 

de doença. 

O título 6 entrará 

novamente na pauta para 

ser apreciado pelos 

conselheiros na próxima 

reunião do CAEX. 

5- Relatoria NEABI 

(Conselheira 

Giovânia). 

A Conselheira Giovânia 

iniciou a relatoria da versão de 

março de 2016 do 

Regulamento elaborado pelos 

representantes dos NEABI dos 

campi. Sugeriu-se do Título I o 

desdobramento do seu Art. 2º 

em 2 incisos, definindo a 

subordinação dos NEABI aos 

DG dos campi e sua vinculação 

Os conselheiros 

entenderam que não há 

como impor um 

representante do NEABI 

no COCAM, pois este é 

um conselho constituído 

por eleição dos seus 

componentes. Portanto a 

redação do Art 2º precisará 

ser revista. 
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com a COGED/PROEX. 

O Art. 3º do Título I apresenta 

as finalidades da formação de 

um colegiado formado pelos 

coordenadores dos NEABI  

Outro aspecto questionado foi 

sobre o Art. 7º do Cap. II que 

trata da organização 

administrativa interna do 

NEABI: é para ser uma 

estrutura muito enxuta mesmo 

ou faltou incluir outros 

componentes?  

No Art. 8º não ficou bem 

definido quem são os “seus 

pares”. 

No título IV houve 

entendimento de que o Art. 9º 

estava conflitando com o Art. 

11º. 

 

Houve consenso da 

necessidade desse Art. 3º 

ser transferido para o final 

do regulamento, a fim de 

não conflitar em termos de 

finalidades dos NEABI 

com as finalidades de seu 

colegiado. 

Será levado para os 

representantes dos NEABI 

as propostas do CAEX 

para serem observadas em 

comum acordo, antes do 

documento final ser 

enviado ao CONSUP para 

aprovação. 

6- Discutir sobre o 

LABEX. 

A conselheira Rosângela Rosa 

solicitou esclarecimento a 

respeito do andamento do 

edital 10/2014 no qual foi 

contemplada e não recebeu o 

computador até hoje 

A Profª. Lourdes Masson 

ficou de verificar o assunto 

junto ao Prof. Francisco 

Sobral para trazer 

esclarecimentos sobre 

como está o processo 

relativo a esse edital 

7- Inclusão na pauta 

sobre a escolha para 

relatoria dos cursos FIC 

de Niterói. 

Este ponto precisou ser 

inserido na pauta, após a 

concordância dos conselheiros, 

devido à demanda dos 5 cursos 

FIC a serem oferecidos no 

novo Campus Niterói. A 

Coordenadora do CGFIC, 

Danielle encaminhará o 

material para análise das 

relatoras. A conselheira 

Thagata fará a relatoria de 2 

cursos (Desenvolvimento de 

Aplicativos e Operador de 

Computador), a conselheira 

Gleyce fará a relatoria dos 2 

cursos de língua estrangeira 

(Espenhol básico para 

Negócios e Inglês Básico para 

Negócios) e a coordenadora 

Danielle do curso de Assitente 

de Administração em 

A relatoria será feita em 

reunião extraordinária do 

CAEX, no próximo dia 

16/6, de13h30min as 16h 

pelas conselheiras Thagata 

Bastos (CAC) e Gleyce 

Lima (CSG), e pela 

coordenadora do CGFIC, 

Danielle Sales de Sousa. 
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Organização e Métodos. 

8- Discutir sobre as 

horas que devem 

constar no plano de 

trabalho docente como 

conselheiro CAEX. 

Pelo adiantado da hora e 

necessidade de entrega da sala 

de reunião para outras 

atividades, estes pontos 8 e 9 

da pauta não foram tratados. 

Deverão ser incluídos na 

pauta da 42ª reunião do 

CAEX 

9- Estudar Fluxo de 

Certificação FIC da 

PROEX (convidar 

servidor Pedro). 

Será incluído na 42ª Reunião 

ordinária do CAEX 

A reunião foi encerrada as 

16h30min 

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