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Ata da 43ª reunião do Conselho Acadêmico de Extensão realizada em 31/08/2016, na sala de 

reuniões do Campus Reitoria, na Rua Pereira de Almeida, 88, 3º andar, Praça da Bandeira, RJ.  

 

A reunião teve início às 14:15 e contou com a presença do Pró-reitor de Extensão, Francisco José 

Montório Sobral, dos Conselheiros Thagata Rangel Dias Bastos (campus Arraial do Cabo), Ludmila 

Nogueira e Marcos Ferreira de Araújo (campus Mesquita), Rosângela Rosa e Rosângela Bezerra 

(campus Rio de Janeiro), Gleyce Figueiredo de Lima (campus São Gonçalo, através de 

videoconferência), e das Coordenadoras da PROEX: Danielle Sales de Sousa (CGFIC) e Mônica 

Menezes de Souza (CAC). Francisco Sobral iniciou a reunião confirmando a presença dos Reitores e 

Pró-reitores de Extensão na abertura da II SEMANEX, incluindo as CEFET’s e Colégios Pedro II. A 

seguir, leu a pauta: 1) Assuntos Gerais; 2) Aprovação da ata da 42ª reunião; 3) Análise do 

regulamento dos cursos FIC; 4) Apresentação do andamento do termo de referência sobre o LABEX; 

5) Discussão sobre as horas que devem constar no plano de trabalho docente como conselheiro 

CAEX; e 6) Estudo de fluxo de certificação FIC da PROEX. Perguntou se algum Conselheiro gostaria 

de se manifestar em relação a pauta. Assim, a mesma foi encaminhada. Francisco Sobral perguntou 

sobre algum encaminhamento da ata da 42ª reunião do Conselho e todos os conselheiros foram 

unânimes em dizer que a Ata foi um instrumento fiel no relato da referida reunião. A seguir 

Francisco Sobral passou ao 3º ponto da pauta, sobre a documentação dos cursos FIC. A 

Coordenadora Danielle Sales informou que a Conselheira Carla de Souza Lima (campus Nilo 

Peçanha) é a relatora do documento. Francisco Sobral propôs, então, que o Título V, capítulo I ficará 

para a próxima reunião, em função da ausência da Conselheira Carla. A Conselheira Thagata Rangel 

identificou que o título I, artigo I do regulamento, que fala sobre a possibilidade de especialização 

dos cursos FIC está confuso. A Coordenadora Danielle Sales questionou quem pode coordenar os 

Cursos FIC, e que esta informação deve constar no Regulamento. A Conselheira Rosângela Bezerra 

sugeriu que caberia uma revisão geral no documento. A Conselheira Ludmila Nogueira disse que os 

técnicos-administrativos tem determinado percentual para se dedicar às atividades de ensino.  

Francisco Sobral reiterou sobre a necessidade de retomar todo o documento. A Coordenadora 

Danielle Sales e a Conselheira Thagata Rangel informaram que as dúvidas surgem a partir do início 

dos cursos e que muitos trâmites passam do Campus para serem submetidos, mas não passam pelas 

COEX. Danielle acrescentou que isso depende muito da comunicação estabelecida dentro de cada 

Campus. Após algumas ponderações entre os participantes da reunião, decidiu-se fazer um 

encaminhamento da revisão geral do Regulamento, com uma divisão por Títulos. A Conselheira 

Rosângela Bezerra sugeriu que se pesquise em outras fontes para se realizar esta revisão. A 

Conselheira Thagata informou que no Regulamento existe a previsão de itens que não 

correspondem à realidade dos Campi. Citou, como exemplo, o Campus Arraial do Cabo que é o único 

a ter uma secretaria de Cursos FIC. Após algumas considerações por parte dos Conselheiros, do Pró-

reitor e da Coordenadora CGFIC foi decidida a divisão para a revisão do regulamento da seguinte 

forma: Títulos I e II sob a responsabilidade da Thagata e Francisco Sobral; Títulos III e IV, sob a 

responsabilidade da Rosângela Rosa e Danielle Sales; Título V sob a responsabilidade da Gleyce; 
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Título VI, os Conselheiros sugeriram que este item continue com a Conselheira Carla, uma vez que 

ela já iniciou a revisão; Título VII sob a responsabilidade de Ludmila e Danielle; Títulos VIII e IX sob a 

responsabilidade da Conselheira Maria Emília, que será consultada acerca desta possibilidade. 

Sobre o formulário do Regulamento, o Pró-reitor sugeriu que todos façam juntos na próxima 

reunião, mas que já tragam algumas sugestões. A Conselheira Thagata sugeriu um calendário para 

a discussão de cada título do Regulamento dos Cursos FIC. Após algumas ponderações, Francisco 

Sobral se comprometeu, junto com a Conselheira Thagata a trazer os Títulos I e II e solicitou às 

responsáveis pelos Títulos III e IV a fazerem o mesmo. Encerrando este ponto, Francisco Sobral 

passou para o 4º ponto da pauta. Iniciou a discussão informando que o recurso para os Campi 

destinados aos Laboratórios Móveis de Extensão (LABEX) não foi enviado. A licitação estará pronta 

em breve, no aguardo do recurso. Em seguida, Francisco Sobral passou para o 5º ponto, informando 

que no IFRJ não existe horas semanais destinadas às atividades dos conselheiros do CAEX.  Sugeriu 

inicialmente 3 ou 4 horas para o trabalho docente do CAEX. Houve muitos questionamentos acerca 

do tempo adequado para avaliação dos documentos. A Conselheira Ludmila mencionou que a carga 

horária docente é dividida entre ensino, pesquisa e extensão, e que no PAD não tem ainda a 

definição de horas para a participação em Conselhos. Danielle sugeriu que esta discussão deva 

acontecer primeiro no âmbito das Pró-reitorias, uma vez que parece só acontecer na PROEX. 

Francisco Sobral ausentou-se da sala por alguns minutos e ao retornar ratificou a informação que 

as demais Pró-reitorias não tiveram ainda esta discussão, mas que se mobilizarão para realizarem 

internamente uma reunião sobre o assunto. Ao final deste ponto foi estabelecido, em princípio, 

duas horas semanais, e que esta determinação será levada pelo Pró-reitor de Extensão para as 

demais Pró- reitorias. Em andamento à reunião passou-se para o 6º e último ponto da pauta. A 

Conselheira Thagata fez uma retificação de que este ponto trata sobre os cursos PROEJAFIC e não 

FIC, como mencionado anteriormente na abertura da reunião. A Coordenadora Danielle Sales 

iniciou seu relato mencionado os avanços na certificação dos cursos PROEJAFIC, mas que ainda 

existem muitas dificuldades na identificação dos nomes dos cursos do FIC. A Conselheira Rosângela 

Rosa relembrou que o curso para ter validade deve constar conforme a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO). Após algumas dúvidas se os cursos FIC estão em acordo com a CBO, a Conselheira 

Thagata informou que os cursos do PRONATEC estão dentro do catálogo do MEC.  A Conselheira 

Gleyce Figueiredo, através da videoconferência, informou que nos dois últimos anos o Campus São 

Gonçalo não teve mais contato com o PROEJAFIC. A Conselheira Thagata retomando a palavra 

sugeriu que, uma vez que os alunos ainda não procuraram os certificados, que a PROEX envie uma 

lista para cada Campus, com o nome dos alunos e os cursos que podem ser certificados. Para cada 

Campus haveria um livro de abertura e recepção de recebimento dos certificados. A seguir a 

Coordenadora Danielle e a Conselheira Thagata sugeriram que os primeiros Campi a serem 

certificados sejam os que já constam no SISTEC: Nilópolis, Volta Redonda, São Gonçalo e Rio de 

Janeiro. A seguir levantou-se uma dúvida se os alunos que concluíram o ensino Fundamental após 

a realização do PROEJAFIC poderiam receber o certificado. A Conselheira Rosângela Rosa informou 

que naquela época o aluno poderia realizar o Ensino Fundamental posteriormente, mas que só 
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poderia requerer o certificado após a conclusão do Ensino Fundamental. Para fins de registro, o 

levantamento realizado pela Coordenadora Danielle e a pela Conselheira Thagata foi entre os anos 

de 2010 e 2013. Ambas ressaltaram a necessidade de se comparar o nome dos alunos com os que 

constam no SISTEC. Sugeriram que na próxima reunião o andamento deste levantamento seja 

colocado como ponto de pauta. Finalizando este ponto de pauta o Pró-reitor de Extensão, Francisco 

Sobral teceu elogios à atuação da Coordenadora CGFIC, Danielle Sales, e por sua “vibração com as 

conquistas de certificação no Campus Resende”. Ressaltou sobre a necessidade dos servidores de 

se comprometer frente ao trabalho no IFRJ e que se sente muito feliz quando isso acontece. Na 

sequência, a Conselheira Rosângela Rosa teceu elogios aos trabalhos da Conselheira Thagata e da 

Coordenadora Danielle, em relação à sua dedicação aos Cursos FIC. Por fim, o Conselheiro Marcos 

Ferreira ressaltou que os elogios também devam ser dirigidos a quem está na condução e à frente 

de todo o trabalho. Sem mais a acrescentar, o Pró-reitor de Extensão encerrou a reunião às 16 horas, 

agradecendo a participação de todos.  

Redigida por Mônica Menezes de Souza 

Revisada por Francisco José Montório Sobral 

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2016. 
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