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Ata da 49ª Reunião do Conselho Acadêmico de Atividades de Extensão – CAEX 

Às nove horas e dezessete minutos do dia vinte de fevereiro de dois mil e dezoito, 

o pró-reitor de extensão, Prof. Francisco Sobral, deu início a quadragésima nona 

reunião do Conselho Acadêmico de Atividades de Extensão – CAEX, na sala de 

reuniões da reitoria do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação do 

Rio de Janeiro-IFRJ. A pauta da reunião compreendeu (1) assuntos gerais: 

apreciação da ata da 48ª reunião, agendamento da próxima reunião e (2) cursos 

FIC 2018-1s. O Prof. Sobral deu início à reunião e pediu que cada um se 

apresentasse. Em seguida, pontuou que, na primeira semana de março será 

dado início a transição de gestão no IFRJ e que a extensão tem um forte viés de 

aproximação com a comunidade, através de cursos, eventos, etc. Relatou que a 

PROEX recebeu novos servidores aprovados no último concurso: uma cega 

revisora de textos braille, e uma tradutora e intérprete de libras; ambas nos 

auxiliarão a receber melhor alunos que tenham essas deficiências. Foi dada a 

apreciação da 48ª ata do CAEX e sua aprovação foi unânime. A próxima reunião 

foi agendada para 27/03/2018, às 9h. A conselheira Rosângela Rosa sugeriu 

que seja alternado o turno das reuniões para que as demais agendas dos 

conselheiros não sejam prejudicadas. A coordenadora geral dos cursos FIC, 

Danielle Sales, iniciou a apresentação dos cursos FIC dos campi e pontuou que 

no final de 2017, a matriz dos cursos FIC foi atualizada, mas alguns dos cursos 

propostos ainda estão de acordo com o modelo anterior, o que pode ser 

adaptado com facilidade. O Campus Paracambi propôs o curso Programador de 

Máquinas a Comando Numérico – CNC, que recebeu comentários e 

contribuições dos conselheiros e foi aprovado. O Campus Niterói propôs 4 cursos 

FIC: Espanhol Intermediário para Negócios, Gestão de Projetos Ambientais, 

Marketing Digital e Prototipação Eletrônica com Arduíno. A conselheira Michelle 

Abraão complementou que o curso de Espanhol Intermediário para Negócios é 

proposto como uma continuação do curso básico oferecido anteriormente e 

apresenta melhorias a partir da avaliação realizada por seus alunos e 

professores. Rosângela Bezerra observou que o curso de Gestão de Projetos 

Ambientais aparentemente está destinado apenas a profissionais já inseridos na 

área e a coordenadora Danielle Sales registrou como sugestão que esteja claro 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE 

JANEIRO  

 
no edital a possibilidade de participação da comunidade em geral. A conselheira 

Rosângela Rosa sugeriu a substituição da palavra “ferramenta” por “recurso” 

devido ao peso conceitual que carrega. Durante a apresentação do curso 

Marketing Digital a conselheira Pâmela Ketulin apontou a necessidade de 

retificação na carga horária profissional, pois indica 112h quando seria 114h; 

além de sugerir que seja especificado o público alvo ou evidenciado qual o perfil 

de estudante mais se beneficiaria com o curso. O curso Marketing Digital foi 

aprovado. O curso de Prototipação Eletrônica com Arduíno foi aprovado sem 

ressalva. O campus São João de Meriti propôs os cursos Instalações Elétricas 

Prediais e Montagem e Manutenção de Computadores. A conselheira Rosângela 

Rosa enfatizou que seja acrescentado ao perfil de conclusão a expressão “com 

segurança”. A conselheira Pamela Ketulin questionou se os títulos dos cursos 

têm que ser idênticos ao Catálogo Nacional de Cursos. A coordenadora Danielle 

Sales respondeu que o curso tem que estar inserido no eixo, mas o nome pode 

ser mais específico. Francisco Sobral esclareceu que os cursos técnicos têm que 

ter o nome idêntico ao do Catálogo, mas os cursos FIC não tem essa exigência. 

Danielle Sales observou que estão sendo criados cursos novos, que não estão 

no Catálogo, mas seguem os eixos. Rosângela Rosa afirmou que procuramos 

seguir o Catálogo Brasileiro de Ocupações. O curso Instalações Elétricas 

prediais foi aprovado. O curso Montagem e Manutenção de Computadores foi 

aprovado sem ressalvas. O campus Belford Roxo propôs o curso semipresencial 

Formação Docente para Comunicação, Cultura e Arte. Francisco Sobral 

observou que um curso já aprovado pelo CAEX pode ser implementado em outro 

campus, sendo necessário apenas que a proposta seja adequada à realidade 

local e a documentação seja submetida à PROEX. Pamela Ketulin solicitou 

maiores esclarecimentos sobre funcionamento em EAD para esse curso. As 

conselheiras Pamela Ketulin e Michelle Abraão apresentaram interesse em 

desenvolver cursos semipresenciais em EAD em seus campi também. Danielle 

Sales esclareceu que a Instrução Normativa sobre EAD já está pronta 

aguardando aprovação do CONSUP para que seja publicada. Rosângela Rosa 

questionou o componente curricular “visita técnica” e Pamela Ketulin sugeriu que 

o conteúdo seja unido a outra componente curricular, como Vivência docente. O 
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curso Formação Docente para Comunicação, Cultura e Arte foi aprovado. A 

conselheira Rosângela Maria questionou se há um acompanhamento de 

egressos dos cursos FIC. Sobral respondeu que ainda não; existe apenas o 

acompanhamento de egressos dos cursos superiores e técnicos. Danielle Sales 

complementou que quem acompanha os egressos FIC são os próprios campi. O 

conselheiro Julio Page sugeriu que o acompanhamento de egressos FIC seja 

uma política da Reitoria/PROEX, em especial para que sejam gerados 

indicadores. Rosângela Rosa elogiou o trabalho da coordenadora Danielle 

Sales, ao alinhar as propostas recebidas, atendendo a um pedido realizado pelo 

Conselho. Tal alinhamento facilita as análises dos conselheiros e o andamento 

das reuniões. O pró-reitor Francisco Sobral finalizou a reunião, às 11 horas e 45 

minutos, parabenizando e desejando sorte à conselheira Rosangela Rosa que 

ficará um ano em licença para concluir a sua tese de doutorado. Sem mais, 

segue esta ATA assinada por mim, Luana Baracho, técnica em assuntos 

educacionais, e revisada pelo Pró Reitor de Extensão Francisco Sobral e pela 

Coordenadora de Geral de Programas e Projetos Rosângela Bezerra. 
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