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Ata da 50ª Reunião do Conselho Acadêmico de Atividades de Extensão – 
CAEX - do IFRJ, realizada em 27/03/2017, na sala de reuniões do Campus 
Reitoria, na Rua Pereira de Almeida, 88 - 3º andar, Praça da Bandeira, RJ. 

Pontos de pauta 

1. Assuntos gerais: 

 apreciação da ata da 49ª reunião, 

 informe sobre portaria do GT de revisão do regimento do CAEX, e 

 agendamento da próxima reunião. 
2. Cursos FIC 2018-1s: 

 relatoria dos cursos FIC a serem oferecidos nos campi Niterói e Belford 

Roxo para apreciação e parecer. 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas e 

quarenta minutos, na sala de reuniões da reitoria do Instituto Federal de Ciência, 

Tecnologia e Educação do Rio de Janeiro, foi dado início à quinquagésima 

reunião do Conselho Acadêmico de Atividades de Extensão do referido Instituto. 

Compareceram os conselheiros: Wesley Ferras Meira Primo Félix (Campus Rio 

de Janeiro), Michele de Oliveira Abraão (Campus Niterói), Gabriela Sousa 

Ribeiro (Campus Belford Roxo), Dione Sousa Albuquerque de Lima (Campus 

São João de Meriti), Marcos Aurélio do Espírito Santo (videoconferência Volta 

Redonda), Rosângela Maria Pereira (videoconferência Volta Redonda), Pamela 

Ketulin Mattos Gomes (videoconferência Eng. Paulo de Frontin), Francisco 

Sobral (PROEX). Estiveram presentes, ainda, Lourdes Masson (PROEX-ADJ), 

Danielle Salles Sousa (CGFIC) e os Professores do Campus Belford Roxo: Lara 

Ovídio de M. Rodrigues, Jonas Soares Lana e Fernando Machado da Rocha. O 

Pró-reitor de Extensão, Prof. Francisco Sobral, iniciou à reunião pedindo a 

apresentação de todos. Em seguida, noticiou a chegada de novos servidores na 

PROEX, explicitando a importância das ações desses profissionais específicos 

dentro da Reitoria, e destacando os avanços sociais conquistados dentro da 

estrutura de ensino. Comentou sobre as realizações do IFRJ com trabalhos de 

inclusão e gênero, tema bastante discutido por profissionais capacitados. 

Prosseguiu a reunião expondo os tópicos da ata, apresentando os novos cursos 

FIC para a deliberação de todos. Passou a palavra para a coordenadora geral 

dos cursos de formação inicial e continuada (CGFIC), Daniele Salles, fazer a 

relatoria de cada um dos quatro novos cursos FIC previstos para início em 

2018.1s. Iniciou, então, sua fala com a apresentação curso do campus de Niterói 

“Programação em Jogos Digitais”. Destacou os aspectos do curso, como 
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Objetivos gerais, Objetivos específicos, Perfil profissional de conclusão, Carga 

horária do campus, Núcleo de Formação Social e Núcleo de Formação 

Continuada. A coordenadora de extensão do campus de Niterói, Michelle O. 

Abraão, pediu a palavra para expressar que apesar do tema ser sugestivo para 

os jovens, tem recebido muitos alunos com faixa etária mais elevada. Depois de 

apresentado o curso, o Prof. Francisco Sobral tomou a palavra perguntando se 

os coordenadores tinham alguma pergunta. Perguntaram se o curso 

apresentava algum pré-requisito, por identificarem a dificuldade de alguns alunos 

não possuírem conhecimento prévio. Michele Abraão informou não haver 

exigência de pré-requisitos para o ingresso ao curso e também identificou esse 

desafio. Após as deliberações este curso do Campus de Niterói, foi aprovado 

pelo conselho. A Coordenadora Danielle S. Sousa, dando continuidade, 

apresentou o curso do campus Belford Roxo “Fotografia e vídeo para mídias 

digitais”. Pontuou a alteração do número de vagas para no mínimo 25 alunos, 

devido à necessidade de atender às normativas do Regulamento FIC. Falou 

sobre a carga horária total dos cursos de formação inicial e continuada 

explicitando ser de no mínimo 160 horas. Os coordenadores de Belford Roxo 

apontaram a questão de não possuírem computadores suficientes no campus 

para atender a demanda dos 25 alunos. Deverá ser pensada a estratégia de 

ensino para poder ajustar as necessidades do mínimo de alunos e número de 

computadores. Daniele S. Sousa argumentou a necessidade de levar em 

consideração a possibilidade de evasão de alunos que as vezes acontece nos 

cursos. Os professores de Belford Roxo chamaram a atenção para o modelo 

avaliativo sugerindo uma avaliação mais articulada e integral. A Coordenadora 

da CGFIC orientou dizendo que o professor possui vários instrumentos 

avaliativos a serem utilizados. Findada as deliberações, este curso do Campus 

Belford Roxo foi considerado aprovado pelo conselho. Prosseguindo, a 

Coordenadora da CGFIC apresentou o outro curso do Campus Belford Roxo 

“Produção, Qualidade e Manutenção para Pequenas Confecções”. Mostrou o 

Objetivo Geral, Específico, Perfil Profissional de conclusão, Carga Horária do 

Campus, Núcleo de Formação Social, Núcleo de Formação Continuada, Matriz 

Curricular. Este curso do Campus de Belford Roxo foi aprovado pelo conselho. 

A Coordenadora da CGFIC fez a última apresentação de curso do Campus 

Belford Roxo prevista para o dia sobre “Organização de Eventos”, tendo sido 
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aprovado pelo conselho. O Prof. Francisco Sobral notificou aos presentes a 

reclamação feita por um aluno, referente ao indeferimento de documentos por 

ele apresentado no ato de inscrição de um curso FIC, não apresentando 

certificado de conclusão do ensino médio, histórico escolar, carteira de 

identidade e título de eleitor. O aluno alegou apresentar o certificado de 

graduação e a carteira nacional de habilitação. A coordenadora do Campus 

Niterói, Michele, sugeriu a unificação do modelo de edital para melhor atender 

às comunidades. O Prof. Francisco Sobral esclareceu não haver, anteriormente, 

questões como essa nos 48 cursos que o Instituto já oferece. Sugeriu, assim, 

uma reflexão sobre a normatização dos editais, mostrando sua necessidade, 

mas advertiu que a flexibilidade surgiu pela especificidade e perfis de cada 

campus. Propôs aos coordenadores que a partir da próxima reunião, com a 

presença da nova gestão, se dê prosseguimento para rever, atender e 

normatizar o edital. O Prof. Francisco Sobral perguntou se os presentes 

possuíam mais alguma observação, não havendo, consideraram a pauta 

concluída. A Profa. Lourdes Masson pede a palavra e fala sobre a portaria 

(89/2018), referente ao GT de revisão do regimento do CAEX, e propôs um novo 

encontro desse grupo para a atualização do referido documento. Michele O. 

Abraão, coordenadora de Extensão do Campus Niterói, sugeriu marcar um 

momento de colocações, para posteriormente aprovar. A Profa. Lourdes Masson 

propôs que na próxima reunião do CAEX, que ocorrerá no dia vinte e seis de 

abril, seja discutido o assunto desse GT em um horário seguido da reunião do 

CAEX. Estando todos de acordo, o pró-reitor de extensão encerrou a reunião às 

doze horas e cinquenta minutos agradecendo a participação de todos. Sem mais, 

segue a ata elaborada e assinada por mim, Priscilla Ramos Mendonça de 

Oliveira, Intérprete de LIBRAS, revisada pelo Prof. Francisco Sobral e pela 

Coordenadora Danielle S. Sousa. 
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