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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO ACADÊMICO DAS ATIVIDADES DE 

EXTENSÃO - CAEX – IFRJ. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 13h33, teve início a 1 
quinquagésima sétima reunião ordinária do Conselho Acadêmico das Atividades de Extensão 2 
(CAEX), convocada no dia ... de março de 2019, por aviso individual por escrito via e-mail, a 3 
todos os Conselheiros, na forma do Regimento Interno do colegiado, realizada na sala de 4 
reuniões da Reitoria (Praça da Bandeira) do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A reunião foi 5 
presidida pela Pró-reitora de Extensão, Cristiane Henriques de Oliveira, que deu início 6 
designando o senhor Ricardo Oliveira Ruiz para secretariar os trabalhos, tendo em seguida 7 
agradecido a presença de todos. Compareceram à reunião, os membros representantes dos 8 
Campi conforme lista de presença: Rio de Janeiro: Rosângela Aquino da Rosa; Realengo: 9 
Leonardo Valesi Valente; Niterói: Michelle de Oliveira Abraão; São Gonçalo: Adriano Oliveira 10 
Santos; Belford Roxo: Gabriela Sousa Ribeiro; Volta Redonda: Rosângela Maria Pereira 11 
(vídeo-conferência); e Reitoria: Cristiane Henriques de Oliveira, Presidente e Pró-reitora de 12 
Extensão; Júlio Page de Castro, Diretor da Diretoria de Extensão Comunitária e Tecnológica 13 
- DIPROEXT; Luana Cristina Baracho de Moura Andrade de Oliveira e Ricardo Oliveira Ruiz. 14 
Ato contínuo, a Presidente Cristiane Henriques de Oliveira perguntou aos presentes se 15 
conseguiram olhar a ata da reunião anterior. A conselheira Rosângela Aquino da Rosa usou 16 
da palavra para solicitar que a ata da reunião anterior fosse alterada quanto aos comentários 17 
da Conselheira Roseantony Rodrigues Bouhid. A Presidente Cristiane Henriques de Oliveira 18 
autorizou as alterações solicitadas pela Conselheira Rosângela Aquino da Rosa a fim de que 19 
a mesma fosse assinada por todos. Em seguida, a Presidente Cristiane Henriques de Oliveira 20 
ressaltou que não estava usando a metodologia da leitura da ata. Ato contínuo, a Presidente 21 
Cristiane Henriques de Oliveira falou sobre os Informes Gerais: o lançamento de edital com 22 
pequena modificação conceitual; demanda para preparar editais integrados com pesquisa e 23 
ensino; mais estudos para 2020; inovação na pesquisa, ensino e extensão; lançamento de 24 
editais de projetos e bolsas; processo de seleção nesses novos processos; tentativa de 25 
diminuição do número de editais; ampliação do número de processos para extensão; contar 26 
com parcerias dos Campi no financiamento de bolsas; estimular mais projetos de extensão 27 
nos Campi; 20% (vinte por cento) de corte no orçamento; contemplar os dez primeiros projetos 28 
com bolsa, considerando as limitações do orçamento, reconhecendo que o ideal seria que 29 
todos fossem contemplados; missão de fortalecer a extensão como um todo; incorporação da 30 
temática diversidade na extensão; aprovação dos regulamentos dos NEABIS; mobilizar os 31 
núcleos para uma atuação maior; ajudar a fomentar eventos nos núcleos através de editais. 32 
Usando da palavra, o Diretor da Diretoria de Extensão Comunitária e Tecnológica 33 
(DIPROEXT), Júlio Page de Castro, frisou que era desejo da PROEX custear bolsas e que 34 
houve um aumento considerável com parcerias dos Campi. A Presidente Cristiane Henriques 35 
de Oliveira expressou o desejo de aumentar projetos e que tomou cuidado no surgimento de 36 
outros orçamentos. A Conselheira Michelle de Oliveira Abraão falou que dessa forma incentiva 37 
muito e que o Campus Niterói tem a participação de muitos voluntários. Ato contínuo, a 38 
Presidente Cristiane Henriques de Oliveira declarou que retomou o novo sistema com 39 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro | Campus Reitoria 

 

2 
 

informações sobre a operacionalização dos dados. Com a palavra ainda, a Presidente 40 
Cristiane Henriques de Oliveira falou do congresso de cultura em parceria com o Instituto 41 
Federal Fluminense (IFF), a realizar-se em Cabo Frio/RJ, e que o IFRJ participaria de uma 42 
comissão científica do evento e na apresentação de grupos culturais, e que vai depender da 43 
licitação de ônibus. Falou ainda que não consegue avançar muito no campo cultural, da 44 
existência da banda do Campus Paracambi. A Conselheira Rosângela Aquino da Rosa 45 
perguntou pelo período desse evento do IFF e sobre a chamada para apresentar trabalhos. A 46 
Presidente Cristiane Henriques de Oliveira citou que o evento ocorrerá de 12 a 14 de junho 47 
vindouro, constituído no 2º Fórum Regional de Gestão Cultural, Congresso Regional de 48 
Cultura e o Encontro de Cultura do IFF, e que pessoas dos Campi serão convocados para 49 
ajudar na parte cultural. Com a palavra, a Presidente Cristiane Henriques de Oliveira falou que 50 
o Regimento Interno do CAEX deu uma boa modificada, considerando que o Grupo de 51 
Trabalho designado para revisá-lo detectou lagunas nesse instrumento jurídico, e que aos 52 
conselheiros foram encaminhados a minuta elaborada pelo GT, bem como o regimento 53 
vigente. Falou ainda que as alterações ocorrerão nos tópicos natureza e finalidades do CAEX, 54 
conselheiros e funcionamento do órgão colegiado. Com a palavra, o Diretor da Diretoria de 55 
Extensão Comunitária e Tecnológica – DIPROEXT, Júlio Page de Castro falou da revisão do 56 
Estatuto do IFRJ, destacando, contudo, que houve muito mudança no IFRJ e na própria rede, 57 
e que seria importante um contato do CAEX com o grupo de revisão do Estatuto do IFRJ. A 58 
Presidente Cristiane Henriques de Oliveira destacou que o RI do CAEX dever ser avaliado 59 
com certa frequência. A Conselheira Michelle de Oliveira Abraão sugeriu que sugestões 60 
fossem levadas para a comissão de revisão do Estatuto do IFRJ. O Diretor da Diretoria de 61 
Extensão Comunitária e Tecnológica – DIPROEXT, Júlio Page de Castro, falou na mudança 62 
de conteúdo através de debates importantes. O Conselheiro Leonardo Valesi Valente solicitou 63 
a leitura a minuta apresentada pelo GT. A convidada Luana Cristina Baracho de Moura 64 
Andrade de Oliveira fez iniciou a leitura da minuta com artigos por artigos. A Presidente 65 
Cristiane Henriques de Oliveira usou da palavra para dizer que foram feitos alguns 66 
apontamentos nas atribuições consignadas no art. 6º do RI. O Conselheiro Leonardo Valesi 67 
Valente solicitou nova redação ao inciso I do art. 7º, passando para Regimento Interno em vez 68 
de Regulamento Interno. Ato contínuo, a convidada Luana Cristina Baracho de Moura Andrade 69 
de Oliveira prosseguiu na leitura da minuta. O Conselheiro Leonardo Valesi Valente sugeriu 70 
acrescentar o inciso VII ao art. 7º da minuta. A Conselheira Michelle de Oliveira Abraão falou 71 
que deveria ser colocado de forma bem ampla, até mesmo aquilo que não está previsto. A 72 
Presidente Cristiane Henriques de Oliveira ressaltou, contudo, que em alguns Campus a 73 
diversidade não está vinculada à extensão. A Conselheira Rosângela Maria Pereira destacou 74 
ser importante pontuar. Ato contínuo, a Presidente Cristiane Henriques de Oliveira sugeriu 75 
pedir a colaboração sobre núcleos para enriquecer a minuta e consultar a COGED sobre 76 
pontos específicos sobre a diversidade. Usando da palavra, a Conselheira Rosângela Maria 77 
Pereira sugeriu levar a discussão para o núcleo sobre essa temática. Ato contínuo, a 78 
Conselheira Rosângela Maria Pereira solicitou saída da reunião, às 14h49. A convidada Luana 79 
Cristina Baracho de Moura Andrade de Oliveira continuou na leitura da minuta. Em seguida, 80 
o Diretor da Diretoria de Extensão Comunitária e Tecnológica – DIPROEXT, Júlio Page de 81 
Castro, falou sobre a construção do Regulamento de Visita Técnica do IFRJ. A Conselheira 82 
Rosângela Aquino da Rosa falou que será necessário o RI do CAEX passar por uma revisão 83 
geral antes de ser encaminhado para o CONSUP, inclusive quanto a língua portuguesa. A 84 
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convidada Luana Cristina Baracho de Moura Andrade de Oliveira voltou a ler a minuta do RI. 85 
Em seguida, usou da palavra a Presidente Cristiane Henriques de Oliveira para sugerir que o 86 
coordenador assuma no impedimento do conselheiro até o término do mandato ou o diretor-87 
geral do Campus indica um nome para ocupar esse lugar. O Diretor da Diretoria de Extensão 88 
Comunitária e Tecnológica – DIPROEXT, Júlio Page de Castro, ressaltou que a sugestão 89 
apresentada pela Presidente Cristiane Henriques de Oliveira não deixará o Campus ficar sem 90 
representação junto ao CAEX. Ato contínuo, a Presidente Cristiane Henriques de Oliveira 91 
declarou ser menos pior não praticar a vacância. O Conselheiro Leonardo Valesi Valente 92 
propôs a palavra do diretor-geral do Campus sobre essa indicação. A Presidente Cristiane 93 
Henriques de Oliveira destacou que acha mais democrático o colegiado do Campus participar 94 
dessa indicação. Em seguida, os conselheiros aprovaram nova redação para os §§ 1º e 2º do 95 
art. 10 e o art. 11, que ficaram assim redigidos: “ Art. 10 (...) § 1º Na ausência dos conselheiros 96 
eleitos, o Coordenador da Coordenação d Extensão (COEX) e/ou o Coordenador da 97 
Coordenação de Integração Escola-Empesa (COIEE) do Campus irá representa-los até o 98 
retorno do titular/suplente ou até o fim do mandato do CAEX. § 2º Em caso de impedimento 99 
destes coordenadores, o Diretor Geral do Campus deverá indicar, com anuência do Colegiado 100 
de Campus, servidor(es) vinculado(s) oficialmente às atividades de extensão do IFRJ para 101 
substituição. Art. 11 Perderá o mandato o representante no Conselho que: I – deixar de 102 
pertencer ao quadro permanente de servidores do IFRJ; II – passar à inatividade; III – deixar 103 
de exercer função no segmento que representa; IV – tiver sua lotação alterada; e V – faltar, 104 
sem motivo justificado, a três reuniões no mesmo ano letivo. § 1º Consideram-se justificativas 105 
para a ausências às reuniões: I – demandas próprias da atividade-fim que exerce; II – 106 
afastamento a serviço da instituição; III – afastamentos legais; e IV – motivos de força maior, 107 
devidamente justificados”. Ato contínuo, a convidada Luana Cristina Baracho de Moura 108 
Andrade de Oliveira continuou com a leitura da minuta. Com a palavra, a Presidente Cristiane 109 
Henriques de Oliveira anunciou que os artigos restantes da minuta serão apreciados e votados 110 
na reunião subsequente do CAEX, apresentando como sugestão o dia 11 de abril vindouro, 111 
terça-feira, tendo como pauta a previsão de projeto de inclusão, o Regulamento de Visita 112 
Técnica e a proposta do projeto aluno-facilitador. Com a palavra, a Conselheira Rosângela 113 
Aquino da Rosa comunicou não participar na próxima reunião do CAEX na data proposta pela 114 
presidente. O Conselheiro Leonardo Valesi Valente questionou se foi estabelecido uma rotina 115 
para as reuniões às quintas-feiras. O Diretor da Diretoria de Extensão Comunitária e 116 
Tecnológica – DIPROEXT, Júlio Page de Castro, registrou que marcar 10 ou 11 do próximo 117 
mês não modifica a semana. A Presidente Cristiane Henriques de Oliveira reafirmou a reunião 118 
para o dia 9 vindouro, terça-feira, das 13h às 17h, no auditório da Reitoria, no centro da cidade, 119 
e que os Campi estão cobrando a regulamentação da Visita Técnica. Ademais, a Presidente 120 
Cristiane Henriques de Oliveira falou que não se consegue fazer três pautas numa reunião do 121 
CAEX, e que seria adequado adotar às terças-feiras para as reuniões do CAEX. A Conselheira 122 
Michelle de Oliveira Abraão usou da palavra para solicitar que os conselheiros enviassem 123 
sugestões de dias da semana para a próxima reunião do CAEX. Em seguida, usou da palavra 124 
a Presidente Cristiane Henriques de Oliveira para que fosse encaminhado e-mail aos 125 
conselheiros sobre as datas para a construção do calendário anual de reuniões do CAEX. A 126 
reunião foi encerrada às 16h25, e eu, Ricardo Oliveira Ruiz, lavrei a presente ata que segue 127 
assinada por mim, ______________________________, e logo após pela presidente do 128 
CAEX, Cristiane Henriques de Oliveira, e pelos demais conselheiros presentes.  129 
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 130 

___________________________ 131 
Cristiane Henriques de Oliveira  132 

Presidente do CAEX 133 
 


