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ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

ACADÊMICO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO - CAEX – 

IFRJ. 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 13h55, teve início a 1 
quinquagésima nona reunião ordinária do Conselho Acadêmico das Atividades de Extensão 2 
(CAEX), convocada por aviso individual escrito via e-mail, a todos os Conselheiros, na forma 3 
do Regimento Interno do colegiado, realizada na sala de reuniões da Reitoria, na Rua Pereira 4 
de Almeida, nº 88, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro/RJ, com a seguinte pauta: 1º) 5 
Apreciação e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária; 2º) Informes Gerais; e 3º) Pontos 6 
de Pauta: a) continuação da apreciação e aprovação da minuta do novo Regimento Interno 7 
do CAEX; e b) apresentação do Projeto de Inclusão de Alunos – PNE. A reunião foi presidida 8 
pelo substituto legal da Presidente Cristiane Henriques de Oliveira, diretor da Diretoria de 9 
Extensão Comunitária e Tecnológica, Júlio Page de Castro, que deu início à reunião 10 
designando o senhor Ricardo Oliveira Ruiz para secretariar os trabalhos. Compareceram à 11 
reunião, os membros representantes dos Campi conforme lista de presença: Niterói: Michelle 12 
de Oliveira Abraão; São João do Meriti: Anderson Carlos Nogueira Oriente; São Gonçalo: 13 
Gleyce Figueiredo de Lima; Mesquita: Ludmila Nogueira da Silva e Reitoria: Cristiane 14 
Henriques de Oliveira, Presidente e Pró-reitora de Extensão. Com a palavra, o Presidente 15 
Júlio Page de Castro agradeceu a presença dos conselheiros, colocando em seguida, em 16 
apreciação e votação, a Ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada à unanimidade. 17 
Ato contínuo, o Presidente Júlio Page de Castro colocou em votação que os dois pontos de 18 
pauta fossem apreciados e aprovados na reunião ordinária subsequente do CAEX, 19 
considerando, sobretudo, o número reduzido de conselheiros presentes à reunião, sendo 20 
aprovado à unanimidade, destacando que a conselheira Ludmila Nogueira da Silva não 21 
participou dessa reunião, e que a conselheira Michelle de Oliveira Abraão solicitou retificação 22 
em trecho da qual se manifestou nessa reunião. O Presidente Júlio Page de Castro expressou 23 
sua preocupação com a frequência dos conselheiros, achando as reuniões do CAEX 24 
esvaziadas. Ato contínuo, a conselheira Michelle de Oliveira Abraão perguntou sobre a 25 
frequência dos conselheiros do CAEX. A conselheira Gleyce Figueiredo de Lima sugeriu que 26 
fosse feita uma reflexão sobre as reuniões ordinárias do CAEX, levando essa temática para 27 
ser debatida na comunidade acadêmica, considerando que a extensão é a ponta do Instituto 28 
Federal do Rio de Janeiro com a sociedade, e o que fosse feito um texto sobre a importância 29 
do CAEX para reforçar a presença dos conselheiros. O Presidente Júlio Page de Castro 30 
reportou ser complicado seguir a regra da compatibilidade da carga horária do conselheiro 31 
com o horário de reuniões do CAEX, falando da necessidade de reforçar o Regimento Interno 32 
do órgão colegiado. Ainda com a palavra, o Presidente Júlio Page de Castro ressaltou que os 33 
editais, a política e as ações da PROEX são importantes passarem pelo CAEX, e que no 34 
momento não existe projeto institucional para o esporte. A conselheira Gleyce Figueiredo de 35 
Lima declarou que o campus São Gonçalo tem ações na área do esporte. O Presidente Júlio 36 
Page de Castro falou que existe mais demanda organizacional do que recursos financeiros. 37 
Com a palavra, a conselheira Ludmila Nogueira da Silva registrou que há necessidade do 38 
encontro presencial mensal do CAEX, citando como exemplo a participação nas reuniões do 39 
CAET. A conselheira Michelle de Oliveira Abraão sugeriu que o conselheiro deve se 40 
movimentar mais para participar das reuniões do CAEX e falar mais sobre a importância do 41 
colegiado, considerando que é muito grande a demanda de deliberações. A conselheira 42 
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Gleyce Figueiredo de Lima reforçou a palavra de que era importante endereçar uma carta para 43 
os conselheiros do CAEX sobre a importância do órgão. Ato contínuo, o Presidente Júlio Page 44 
de Castro falou da criação de políticas esportivas e de conhecimento como objeto de pauta 45 
da próxima reunião ordinária do CAEX. Ainda usando da palavra, o Presidente Júlio Page de 46 
Castro falou que tem campus que não apresenta candidato para participar do CAEX. A 47 
conselheira Ludmila Nogueira da Silva reforçou a fala do Presidente Júlio Page de Castro 48 
sobre a dificuldade que o campus Mesquita tem para arranjar representante para o CAEX. A 49 
conselheira Michelle de Oliveira Abraão falou que deveria haver um movimento para 50 
sensibilizar a comunidade sobre a importância da extensão no âmbito de cada campus do 51 
Instituto Federal do Rio de Janeiro. O Presidente Júlio Page de Castro falou da importância 52 
de se fazer visitas aos campi. A conselheira Ludmila Nogueira da Silva sugeriu repensar o 53 
discurso sobre a extensão e tentar a extensão nacional para os professores e técnicos. A 54 
conselheira Gleyce Figueiredo de Lima ressaltou que a pesquisa traz prestígio tanto para a 55 
instituição como para o pesquisador. A Presidente Júlio Page de Castro falou em mapear 56 
áreas para criar políticas institucionais de extensão. Usando da palavra, a conselheira Michelle 57 
de Oliveira Abraão falou de reforçar a importância da extensão com uma revista. Ato contínuo, 58 
a conselheira Ludmila Nogueira da Silva lembrou que existiu uma revista de extensão que 59 
chegou a circular em duas edições. A Presidente Júlio Page de Castro falou em criar um grupo 60 
de trabalho para conduzir a proposta de criação de uma revista de extensão. A conselheira 61 
Ludmila Nogueira da Silva enfatizou que a extensão ganhou espaço no Instituto Federal do 62 
Rio de Janeiro, acrescentando que é importante pensar no prestígio para o momento de a 63 
extensão ser valorizada. O Presidente Júlio Page de Castro ressaltou sobre os pontos de 64 
pauta da próxima reunião do CAEX por conta do quórum, e que aguardava um 65 
pronunciamento oficial sobre os recursos financeiros para a extensão, e ser favorável às 66 
parceiras. Usando da palavra, a Pró-Reitora de Extensão, Cristiane Henriques de Oliveira, 67 
falou que a extensão não é só para levar mais para trazer a interação da academia com a 68 
comunidade, destacando que, hoje, a extensão atingiu outro grau de maturidade, e que 69 
deveria se pensar em estabelecer uma relação de troca academia e comunidade. Ainda com 70 
a palavra, a Pró-Reitora de Extensão, Cristiane Henriques de Oliveira, falou da formulação de 71 
um curso de extensão com etapa para quem atuar na gestão de extensão à distância, e cada 72 
Instituto Federal vai ter o número de vagas, módulos. O Presidente Júlio Page de Castro falou 73 
que deveria ser ponto de pauta as 145 inscrições e os oito projetos de parceria. A Pró-Reitora 74 
de Extensão, Cristiane Henriques de Oliveira, falou que é preciso avançar institucionalmente 75 
no apoio do projeto de extensão, bem como que é precisa solicitar relatório e ter carta de 76 
avaliação que o parceiro avaliasse a parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro. O 77 
Presidente Júlio Page de Castro destacou que essa iniciativa pode ser item, questionando, 78 
outrossim, se o edital vai ou não ser obrigatório. A conselheira Michelle de Oliveira Abraão 79 
falou que o relatório já até foi debatido nas reuniões do COEX. A conselheira Ludmila Nogueira 80 
da Silva sugeriu a criação de grupos de trabalho com o objetivo de debater essas demandas. 81 
O Presidente Júlio Page de Castro explicou que a carta a ser endereçada aos conselheiros 82 
deve expressar a importância da participação no CAEX, considerando o número pequeno de 83 
participações nas reuniões ordinárias. Com a palavra, a Pró-Reitora de Extensão, Cristiane 84 
Henriques de Oliveira, ressaltou que a demanda das deliberações do CAEX é muito grande, 85 
acarretando sobrecarga para um número pequeno de conselheiros participantes das reuniões 86 
ordinárias, motivo pela qual está sendo revisado o Regimento Interno do órgão colegiado. 87 
Falou ainda que antes da reunião do Conselho Superior do Instituto Federal do Rio de Janeiro 88 
é importante pontuar as sugestões apresentadas nas reuniões do CAEX. A reunião foi 89 
encerrada às 15h38, e eu, Ricardo Oliveira Ruiz, lavrei a presente ata que segue assinada por 90 
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mim, ______________________________, e logo após pelo presidente da reunião ordinária 91 
do CAEX, Júlio Page de Castro.  92 


