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ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO ACADÊMICO DE 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO – 

CAEX-IFRJ 

 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil e dezoito, 

a pró-reitora adjunta de extensão, Profa. Lourdes Massom, deu início a 

quinquagésima primeira 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 assuntos gerais: 1) apreciação da ata da 50ª reunião; 2) avaliação 

da continuidade da revisão do Regimento CAEX; 3) apresentação da nova 

equipe gestora da Pró-reitoria de Extensão e rodada de perguntas; 4) 

agendamento da próxima reunião; e 5) apresentação do relatório da gestão de 

2014-2018. A conselheira Roseantony Bouhid solicitou que fosse registrado em 

ata a justificativa de sua ausência na reunião anterior, explicando que apresentou 

questão séria de saúde. Presidindo o conselho, Lourdes Massom leu para os 

presentes as inclusões realizadas por Danielle Salles na ata da 50ª Reunião. Em 

seguida, a ata foi aprovada por todos. O conselheiro David Barreto questionou 

sobre os cursos FIC terem que ser no mínimo 180 horas. A profª. Lourdes 

Massom esclareceu que essa carga horária se referia apenas a um curso 

específico aprovado na última reunião, e em geral, a carga horária mínima é de 

160 horas. A conselheira Naila Souza questionou se o regulamento poderia ser 

enviado para o grupo. A profa. Lourdes Massom esclareceu que o regulamento 

foi revisto e aprovado pelo CAEX, mas ainda precisa ser apreciado pelo 

CONSUP; e que, atualmente, os cursos FIC são baseados no referido 

documento, que, possivelmente, será revisto na próxima gestão. Lourdes 

Massom e a conselheira Roseantony Bouhid pontuaram que os campi que não 

têm representante no CAEX deveriam repensar o posicionamento. A pró-reitora 

adjunta apresentou a nova equipe gestora, composta por Júlio Page, João 

Gilberto e Cristiane Henriques, que chegou no final da reunião por questões de 

saúde. O professor João Gilberto se apresentou e discorreu sobre a valorização 

da extensão e a importância da transição que está acontecendo, com um 

mapeamento da atual situação, e agradeceu pela acolhida que tem recebido pela 
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equipe atual da PROEX. João Gilberto observou a carência de representantes 

de alguns campi e Lourdes ressaltou a importância de sensibilizá-los; passando 

a palavra para o professor Júlio Page, que ressaltou o fato de já fazer parte do 

CAEX. O prof. Júlio Page observou que a equipe de transição está realizando 

um diagnóstico para apresentar à comunidade um plano de trabalho com ações 

baseadas na proposta realizada para a eleição, enfatizou a necessidade de 

mobilizar os extensionistas, como acontece com a pesquisa, na busca de 

projetos, acordos e recursos. Lourdes Massom observou que a pesquisa recebe 

maior fomento externo e a extensão precisa buscá-lo de forma mais árdua. A 

conselheira Roseantony Bouhid pediu a palavra e sugeriu uma rodada de 

perguntas; iniciou agradecendo à equipe gestora atual pela transparência e por 

ouvir e acatar os conselhos do CAEX, e prosseguiu com os seguintes 

questionamentos dirigidos à equipe de transição: a estrutura da PROEX 

permanecerá ou mudará? Quais pessoas ocuparão cada função? Como será a 

distribuição de recursos nos editais? Como será o fortalecimento da extensão 

nos campi? Como será o fomento interno? O professor Júlio respondeu que os 

cursos FIC, provavelmente, irão para a PROEN (Pró-reitoria de Ensino), nova 

Pró-reitoria, conforme proposto pelo Reitor Rafael Almada; sobre a coordenação, 

informou que ainda não há cargos definidos, há apenas uma equipe de transição; 

acrescentou ainda que a nova equipe não pretende fazer rupturas, mas sim 

algumas mudanças e que o organograma será revisto com o novo reitor. Lourdes 

Massom complementou que os editais da CGPP estão sendo elaborados, mas 

a definição do quantitativo de bolsas ficará a cargo da nova gestão por interferir 

no orçamento de 2018-2019. Júlio Page confirmou que iniciar a elaboração do 

edital “do zero” poderia atrasar a sua finalização; e enfatizou que devemos nos 

“debruçar” sobre a questão da verba na inovação, porque também existe 

inovação na extensão, ainda que o recurso esteja concentrado na pesquisa. O 

prof. João Gilberto defendeu a importância de ouvir a equipe atual para que seja 

realizado um mapeamento das atuais condições; e afirmou que os recursos se 

alinham à valorização de determinada área, sendo uma questão política. A 

conselheira Dayse Ferreira apontou a extensão como sendo sem forma e, por 

isso, não há entendimento no campus sobre o que ela representa; concluiu 

expressando a necessidade de valorização e apoio na definição de sua 
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identidade. Roseantony Bouhid pontuou que, no campus, as bolsas se destinam 

à pesquisa e não à extensão. João Gilberto observou que a redistribuição de 

bolsas no campus é uma questão bastante complexa e política. A conselheira 

Roseantony Bouhid agradeceu o fortalecimento dos núcleos nos campi e 

questionou a equipe de transição sobre a sua política de investimentos. Nesse 

sentido, O prof. Júlio Page afirmou a intenção de fortalecer os núcleos e 

estabelecer uma colaboração entre eles; buscar aprendizado com experiências 

exitosas na Rede Federal, como o Colégio Pedro II; e pensar na regulamentação 

interna desses núcleos. Lourdes Massom esclareceu que os núcleos estão 

vinculados à COGED, coordenada pela profa. Márcia Guerra; o NAPNE está 

regulamentado (2014) e o NEABI está para apreciação no CONSUP; o mais 

embrionário é o NUGED que ainda não está estruturado nem tem regulamento. 

Júlio Page pontuou a importância da formação continuada dos servidores para 

que possam lidar com esses desafios e defendeu um trabalho colaborativo. 

Lourdes Massom discorreu sobre a atuação na construção de um curso FIC de 

sensibilização sobre acessibilidade. A conselheira Gabriela, do campus Belford 

Roxo, declarou que seu campus recebeu um aluno com dificuldade auditiva. 

Dayse Ferreira apontou que as pessoas com dificuldade de aprendizagem, seja 

pelo motivo que for, precisam ser assistidas pelo NAPNE. Roseantony pediu que 

a nova gestão dedique atenção especial à distribuição de atribuições entre 

NAPNE e professores para esclarecer a quem compete as ações de assistência 

aos estudantes. A conselheira Michelle Abraão ressaltou que na extensão a rede 

colaborativa é forte e isso é o que a fortaleceu e possibilitou os resultados que 

temos; e questionou a partir de que momento haverá o retorno desse 

diagnóstico, reforçou os questionamentos de Roseantony Bouhid por se sentir 

contemplada em suas palavras, e agradeceu o acolhimento e orientações que 

recebeu pela equipe PROEX quando entrou no IFRJ; concluiu dando as boas-

vindas à nova equipe. Lourdes Massom apresentou o relatório de gestão e 

defendeu a necessidade de elaboração de um novo GT para continuar a revisão 

do regimento do CAEX. Foram sugeridos os seguintes pontos de pauta para a 

próxima reunião: formação do novo GT para revisão do Regimento do CAEX; 

dias e horários para as reuniões; e calendário anual de reuniões. A próxima 

reunião ficou acordada para 22 ou 24 de maio. Lourdes Massom finalizou a 
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reunião agradecendo e enfatizando que o pró-reitor Francisco Sobral gostaria 

muito de estar presente neste momento de despedida, mas precisou comparecer 

em um evento em Minas Gerais. Sem mais, segue esta ATA assinada por mim, 

Luana Baracho, técnica em assuntos educacionais e revisada por Julio Page, 

Pró-Reitor Adjunto de Extensão. 

 


