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 ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO ACADÊMICO DE 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO – CAEX-
IFRJ 

 

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 10h40, em segunda 

convocação, reuniram-se na Sala de Reuniões da Reitoria do Instituto Federal do Rio 

de Janeiro, para a 54ª reunião ordinária do CAEX, convocada no dia 3 de outubro de 

2018, por aviso individual escrito, por e-mail, a todos os Conselheiros, por sua 

presidente Cristiane Henriques de Oliveira – Pró-Reitora de Extensão, nos termos do 

art. 24 do Regimento Interno do CAEX. A reunião foi presidida pela Pró-Reitora 

Cristiane Henriques de Oliveira, tendo na oportunidade designado o senhor Ricardo 

Oliveira Ruiz para secretariar a reunião e, deu início a reunião agradecendo a 

presença de todos. Compareceram à reunião, os seguintes membros representantes 

dos Campi: Niterói, Michelle de Oliveira Abraão; Belford Roxo, Gabriela Sousa 

Ribeiro; Engenheiro Paulo de Frontin, Rodrigo dos Santos Borges; Mesquita, Ludmila 

Nogueira da Silva; Arraial do Cabo, Dayse Maria Campos Ferreira e Shirley Marques 

Lima Souza; e da Reitoria, Cristiane Henriques de Oliveira, Presidente e Pró-Reitora 

de Extensão. Participaram, também, os membros da PROEX Júlio Page de Castro, 

Edméa Teixeira e Gabrielle Vilamar do Nascimento Francisco. Ato contínuo, a 

Presidente deu início à reunião, colocando em apreciação e votação a ata da reunião 

anterior, sendo a mesma aprovada à unanimidade. Em seguida, a Presidente 

apresentou os Informes da reunião: 1º) sobre o NEABI: a) das ações realizadas pela 

Pró-Reitoria de Extensão junto ao Consup para a aprovação do seu regulamento; b) 

sobre a mudança do regulamento quanto a carga horária do professor participante do 

núcleo; c) sobre a vinculação e subordinação do NEABI; d) que o regulamento 

aprovado do NEABI será encaminhado aos diretores gerais dos campi;  e) que serão 

feitas sugestões para que a ASCOM divulgue num link do sítio do IFRJ o regulamento 

aprovado do NEABI; 2º) sobre trabalhar os NUGEDs para construção do regulamento 

do núcleo; 3º) sobre os “Jogos InterCampi” que serão tratados num planejamento para 

os próximos quatro anos. O Diretor Júlio Page de Castro usou da palavra para explicar 

que os “Jogos InterCampi” são uma política de esportes do IFRJ, que busca a 

qualidade de vida dos seus servidores e alunos, tendo ocorrido com sucesso três 

“Jogos InterCampi”, no Campus Pinheiral, e da necessidade de esses jogos ocorrerem 

anualmente com um planejamento para quatro anos. Falou ainda que não existe 

regulamentação para a participação do alunos do IFRJ em eventos esportivos 

externos, e que agendará uma reunião com os professores de educação física para 

tratar dessa temática. Em seguida, a conselheira Michelle de Oliveira Abraão falou da 

aprovação do regulamento dos cursos FIC. Usando da palavra, a conselheira Ludmila 

Nogueira da Silva expressou que os cursos FIC deverão estar dentro do Catálogo 

Nacional de Cursos FIC (Pronatec), ou usar como base o próprio Pronatec, ou ainda, 
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da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) quanto a esses cursos oferecidos. 

Gabriela Sousa Ribeiro ressalta sobre as explicações do FIC no seu campi. Ato 

contínuo, a Presidente Cristiane Henriques de Oliveira falou da adequação da 

nomenclatura e de problemas de certificação dos cursos FIC; 4º) sobre o “I Festival 

IFRJ – Cultura, Educação, Ciência e Tecnologia em10 anos de Rede Federal”, a 

realizar-se no dia 24 de novembro de 2018, das 10h às 18h, no Parque das Ruínas, 

em Santa Tereza: a) que o festival atenderá o público externo; b) que haverá 

atividades de ensino, pesquisa e extensão como cursos, oficinas, apresentações 

artístico-culturais no circo, palco e teatro; c) que haverá barracas de alimentação sob 

a programação da direção do Parque das Ruínas com a Associação dos 

Empreendedores do Bairro Santas Tereza; d) que cada campi participará com três 

ações; e) que poderá ter a participação de cooperativas específicas da região do 

campi; f)  e que o festival será cancelado no caso de chuva. O Diretor Júlio Page de 

Castro pediu a palavra para explicar que o formulário de participação no festival que 

deverá ser preenchido por cada campi. A conselheira Gabriela Sousa Ribeiro 

questionou se a organização do evento fornecerá suportes para exposições. A 

conselheira Ludmila Nogueira da Silva expressou que o campi Mesquita dispõe de 

suporte para memorial descritivo e que poderia ser feito um levantamento junto aos 

demais campi sobre esses suportes. Ato contínuo, a Presidente Cristiane Henriques 

de Oliveira falou que o teatro tem 80 lugares e que os ambientes dispõem de som e 

iluminação. A conselheira Gabriela Sousa Ribeiro falou que o campi Belford Roxo tem 

uma “bateria de banda”. Em seguida, o Diretor Júlio Page de Castro explicou sobre os 

projetos aprovados sem recurso, e que na pauta da próxima reunião do CAEX falará 

de um formulário para as ações de cada campi. A conselheira Michelle de Oliveira 

Abraão perguntou sobre a participação dos núcleos do campi no evento. A Presidente 

Cristiane Henriques de Oliveira esclareceu sobre o quantitativo de participação de 

cada campi no evento e sobre as ações para atender os deficientes visuais. A 

conselheira Shirley Marques Lima Souza questionou se haveria espaço no evento 

para os ex-alunos tipo para ministrar cursos. Ato contínuo, o Diretor Júlio Page de 

Castro esclareceu que as atividades serão curtas e inerentes ao festival, 

considerando, sobretudo, a quantidade de pessoas e a estrutura. A conselheira 

Shirley Marques Lima Souza usou da palavra para indagar sobre o transporte dos 

alunos para participarem do festival. A Presidente Cristiane Henriques de Oliveira 

falou da prioridade no transporte para os participantes do evento e que o acesso no 

Parque das Ruínas é limitado a veículos pequenos. O Diretor Júlio Page de Castro 

usou da palavra para dizer que o fechamento do evento depende das informações 

das comissões de programação e transportes. A conselheira Michelle de Oliveira 

Abraão falou do material de divulgação e que o evento poderia contar com o apoio da 

prefeitura de Niterói, parceira do Campus. A conselheira Gabriela Sousa Ribeiro falou 

da parceira do Campus Belford Roxo com uma rádio da cidade para divulgação do 

evento. Usando da palavra, a conselheira Ludmila Nogueira da Silva expressou que o 

Campus Mesquita poderá divulgar o evento através das redes sociais. A Presidente 

Cristiane Henriques de Oliveira ressaltou que haverá material impresso para 

divulgação visual do IFRJ tipo folder com as ações institucionais do IFRJ. A 

conselheira Ludmila Nogueira da Silva sugeriu um folder com duas dobras. O Diretor 

Júlio Page de Castro ressaltou a importância de um folder em braile. A Presidente 

Cristiane Henriques de Castro conclamou aos campi para enviarem sugestões e 
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ideias, fechando com três ações por campi. O conselheiro Júlio Page de Castro falou 

que o Parque das Ruínas oferece condições para a apresentação de vídeos 

institucionais, sugerindo que os campi mandassem informações de vídeos. Ato 

contínuo, o conselheiro Rodrigo dos Santos Borges declarou que o campi Engenheiro 

Paulo de Frontin não tinha conhecimento sobre o festival. A Presidente Cristiane 

Henriques de Oliveira usou da palavra para esclarecer que as COEx seriam as 

curadoras do evento e que contatos telefônicos foram feitos com as COEx sobre o 

festival, tendo enviado em 2 de outubro pretérito o formulário de participação no 

festival, bem como a divulgação do festival foi feita junto ao Colégio de Dirigentes e 

que falou com os diretores gerais dos campi sobre o assunto. Em seguida, a 

Presidente Cristiane Henriques de Oliveira falou que o Grupo de Trabalho de revisão 

do regimento interno do CAEX e o cadastro geral de extensionistas do IFRJ serão 

objeto da próxima reunião do CAEX. O Diretor Júlio Page de Castro falou que o 

cadastro dos extensionistas poderia ajudar sobre os candidatos ao CAEX. A 

Presidente Cristiane Henriques de Oliveira comunicou que vai mandar para os 

conselheiros o atual e a minuta do novo Regimento Interno do CAEX. Ato contínuo, a 

Presidente Cristiane Henriques de Oliveira passou a palavra para o Diretor Júlio Page 

de Castro e a Diretora Adjunta de Relações com o Arranjo Produtivo Social (DRAPS), 

Edméa Teixeira, para falarem sobre a criação do Núcleo de Acompanhamento de 

Egressos – NAE. Ato contínuo, o Diretor Júlio Page de Castro mostrou a proposta de 

criação do Núcleo de Acompanhamento de Egressos (NAE) através de slide, 

destacando que o NAE representará a retomada da política de acompanhamento de 

egressos, considerando a avaliação do IFRJ pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes), Tribunal de Contas da União (TCU) e Comissão Própria 

de Avaliação (CPA). O Diretor Júlio Page de Castro deu destaque para a estrutura do 

NAE que será constituída de um NAE Central e NAE Local (em cada campi). O 

acompanhamento de egressos dar-se-á por meio de um questionário disponibilizado 

num link do portal do IFRJ com informações do Sinaes e TCU. Explicou, ainda, que 

ao solicitar o diploma de conclusão de curso, o egresso terá um “nada consta” sobre 

o preenchimento do questionário do NAE. A conselheira Ludmila Nogueira da Silva 

usou da palavra para questionar sobre o “nada consta” para o egresso que retorna ao 

IFRJ. A Diretora Edméa Teixeira explicou que o “nada consta” na solicitação do 

diploma de conclusão do curso será do tipo “nada consta da biblioteca”, quando o 

egresso tem pendência(s) com livro(s) da biblioteca. A conselheira Denise Maria 

Campos Ferreira reafirmou que o IFRJ terá muitas informações para se trabalhar com 

esses dados de egressos. O Diretor Júlio Page de Castro mostrou no slide que o 

portal do IFRJ já dispõe de um link para o ex-aluno e a ex-aluna. A Diretora Edméa 

Teixeira destacou que o questionário de egresso antigo era difícil para se ter acesso. 

O Diretor Júlio Page de Castro falou de forma destacada sobre a composição do NAE 

Local. A conselheira Gabriela Sousa Ribeiro questionou ser o egresso servidor a 

compor o NAE Local. A conselheira Denise Maria Campos Ferreira perguntou seria o 

egresso servidor do campi ou do próprio IFRJ. O Diretor Júlio Page de Castro falou 

de ser dada nova redação ao inciso II do art. 6º do Regimento Interno do NAE. Ato 

contínuo, o conselheiro Rodrigo dos Santos Borges explicou que no Campus 

Engenheiro Paulo de Frontin a CoIEE foi fundida com a COEx. Em seguida usou da 

palavra a conselheira Michelle de Oliveira Abraão para dizer que o Campus Niterói 

não tem CoIEE. O Diretor Júlio Page de Castro falou, também, de nova redação ao 



4 

 

inciso I do art. 6º do reportado regimento interno. O conselheiro Rodrigo dos Santos 

Borges perguntou sobre a carga horária do docente quando integrante do NAE Local. 

A conselheira Ludmila Nogueira da Silva sugeriu acrescentar a palavra “quando 

houver” no inciso IV do art. 6º do regimento interno. O conselheiro Júlio Page de 

Castro afirmou que será dada nova redação aos §§ 1º e 4º do art. 6º do regimento 

interno. A conselheira Shirley Marques Lima Souza fez observações sobre o acúmulo 

de participantes dos NAE em outros órgãos institucionais. A Diretora Edméa Teixeira 

ressaltou que o egresso poderá ajudar sim na composição do NAE, assumindo um 

compromisso com o IFRJ como voluntariado. O Diretor Júlio Page de Castro destacou 

que o grande desafio do NAE, hoje, é justamente por conta de ser uma equipe, quando 

antes tão-somente a CoIEE era a responsável pelos egressos do IFRJ. A conselheira 

Shirley Marques Lima Souza falou da importância de se sensibilizar a comunidade 

sobre o NAE. Ato contínuo, o Diretor Júlio Page de Castro destacou que a pauta da 

próxima reunião ordinária do CAEX constará das minutas dos Regimentos Internos 

do CAEX e do NAE, ou que ainda, poderia ser divididos em grupos para análise. A 

conselheira Denise Maria Campos Ferreira sugeriu que a próxima reunião poderia 

ocorrer nos turnos da manhã e tarde, considerando a importância da pauta a ser 

votada. O Diretor Júlio Page de Castro falou da apresentação no CAEX e 

posteriormente no Consup. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente Cristiane 

Henriques de Oliveira às 13h53, deu por encerrada a reunião e, eu Ricardo Oliveira 

Ruiz, Secretário, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada ..................... e pelos 

demais presentes.  


