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ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

ACADÊMICO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO - CAEX – 

IFRJ. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 13h59, teve início a 1 
sexagésima reunião ordinária do Conselho Acadêmico das Atividades de Extensão (CAEX), 2 
convocada por aviso individual escrito via e-mail, a todos os Conselheiros, na forma do 3 
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 59ª 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) Apreciação e aprovação da minuta do Regulamento do NUGEDS. A 8 
Presidente Cristiane Henriques de Oliveira, Pró-Reitora de Extensão deu início à reunião 9 
designando o senhor Ricardo Oliveira Ruiz para secretariar os trabalhos. Compareceram à 10 
reunião, os membros representantes dos Campi conforme lista de presença: Belford Roxo: 11 
Gabriela Sousa Ribeiro; Rio de Janeiro: Rosângela Aquino da Rosa; São Gonçalo: Adriano 12 
Oliveira Santos; Arraial do Cabo: Shirley Marques Lima Souza (videoconferência); e Reitoria: 13 
Edy Lawson Silva Santos, Diretor da Diretoria de Diversidade e Ações Afirmativas e Luana 14 
Cristina Baracho de Moura Andrade de Oliveira. Com a palavra, a Presidente Cristiane 15 
Henriques de Oliveira agradeceu a presença dos conselheiros, perguntando em seguida se 16 
os conselheiros conseguiram ler os documentos objeto da reunião e se tinham algum 17 
apontamento a apresentar. Ato contínuo, a Conselheira Shirley Marques Lima Souza 18 
comunicou que convidou uma coordenadora do campus para participar da reunião. Com a 19 
palavra, a Presidente Cristiane Henriques de Oliveira falou que houve maior impacto na 20 
questão do orçamento, e que a PROEX manterá o Edital 01, que são 60 projetos, 10 bolsas, 21 
uma vez que conseguiu garantir o orçamento, e que alguns campi contribuíram com bolsas 22 
mesmo com o bloqueio orçamentário, destacando que bolsas serão contempladas quando 23 
do desbloqueio do orçamento, e como ponto de pauta de inclusão fazer reuniões com 24 
representantes dos campi, além de que a maioria dos eventos estavam em suspenso, tendo 25 
o campus que atender prioridades, e que a fundação já estaria atuando. A Conselheira 26 
Gabriela Sousa Ribeiro ressalvou que mandou mensagem eletrônica para retirada de seu 27 
nome da comissão. A Presidente Cristiane Henrique de Oliveira destacou que o Diretoria de 28 
Extensão Comunitária e Tecnológica (DIPROEXT) estava trabalhando junto para a 29 
consecução dos InterJogos e da possibilidade de participação do IFRJ nos jogos dos 30 
Institutos Federais. Falou ainda que o pregão do transportes estava sendo realizado para 31 
quaisquer tipos de eventos, e que os campi precisariam cortar bolsas de monitoria por falta 32 
de recursos, mantendo tão-somente o básico para não se fechar o campus. A Conselheira 33 
Rosângela Aquino da Rosa questionou sobre o processo eleitoral para o CAEX. A 34 
Presidente Cristiane Henriques de Oliveira falou que a eleição para o CAEX ocorrerá em 35 
setembro vindouro e que entrará em contato com os pró-reitores para a realização de uma 36 
eleição conjunta dos conselhos acadêmicos do IFRJ. A Conselheira Rosângela Aquino da 37 
Rosa declarou ser a única representante do Campus Rio de Janeiro, advertindo sobre a 38 
necessidade de recomposição da representação do campus. O diretor da Diretoria de 39 
Diversidade e Ações Afirmativas, Edy Lawson Silva Santos, falou sobre o Regulamento do 40 
NUGEDS que passou pelo CONSUP, tendo voltado por sugestão desse colegiado para 41 
proceder o acréscimo da legislação aplicável ao órgão, tendo o grupo que o elaborou 42 
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inserido a legislação para tornar mais legal, destacando, ainda, que o grupo de trabalho foi 43 
muito grande, incluindo a legislação sobre homofobia, e que foi acrescentado à presidência 44 
ser do COGED, a inclusão de uma secretaria com a sua respectiva atribuições e mais uma 45 
atribuição para o NUGEDS, que vários núcleos estão funcionamento para estabelecer 46 
diretrizes para o trabalho, bem como estabelecer um padrão para expedição de portarias. 47 
Com a palavra, a Conselheira Gabriela Sousa Ribeiro falou que a carga horária no campus 48 
Belford Roxo é de 2 horas semanais, quando o reportado regulamento fala uma coisa e no 49 
campus  Belford Roxo é outra. A Presidente Cristiane Henriques de Oliveira falou na escala 50 
hierárquica, com a adequação à portaria 17. O diretor da Diretoria de Diversidade e Ações 51 
Afirmativas, Edy Lawson Silva Santos, falou em retirar a carga horária da secretaria. Ato 52 
contínuo, a Conselheira Gabriela Sousa Ribeiro manifestou ser pouco apenas 2 horas 53 
semanais. Com a palavra, o diretor da Diretoria de Diversidade e Ações Afirmativas, Edy 54 
Lawson Silva Santos, disse ser melhor adaptar ao BIT, mudar no verbo na infraestrutura, 55 
acrescendo disponibilidades orçamentárias e que o Regulamento do NUGEDS será revisado 56 
em até um ano pelo grupo que o elaborou, destacando, ainda, que as mudanças foram 57 
muito debatidas, e que houve a mudança de alguns verbos, reafirmando ser importante 58 
acrescentar a legislação aplicável para ficar mais robusto do ponto de vista legal. A 59 
Conselheira Gabriela Sousa Ribeiro declarou ser a representante do núcleo no COCAM do 60 
campus Belford Roxo. Com a palavra, o diretor da Diretoria de Diversidade e Ações 61 
Afirmativas, Edy Lawson Silva Santos, afirmou que o COCAM são diferentes por campus. A 62 
Presidente Cristiane Henriques de Oliveira destacou que o COCAM conta com a realidade 63 
de cada campus, com a especificidade de cada campi, exemplificando o Campus 64 
Paracambi. A Conselheira Gabriela Sousa Ribeiro registrou que o COCAM do Campus 65 
Belford Roxo é regulamentado, e que o NEABI não assento nesse órgão colegiado, além do 66 
que o NAPNE deveria ter participação também no COCAM. Ato contínuo, o diretor da 67 
Diretoria de Diversidade e Ações Afirmativas, Edy Lawson Silva Santos, frisou que o 68 
Regulamento do NEABI está passando por revisão e que a atuação dos núcleos é uma 69 
decisão política do campus. A Presidente Cristiane Henriques de Oliveira ressaltou, 70 
contudo, que os assuntos trabalhados pelos núcleos devem ser debatidos no âmbito 71 
institucional. O diretor da Diretoria de Diversidade e Ações Afirmativas, Edy Lawson Silva 72 
Santos, falou da inclusão da legislação aplicável com a retirada da carga horária para 73 
encaminhamento ao CONSUP. A Presidente Cristiane Henriques de Oliveira colocou em 74 
votação a minuta do Regulamento do NUGEDS, sendo o mesmo aprovado à unanimidade. 75 
Além do mais, falou que fará uma consulta sobre a data da próxima reunião ordinária do 76 
CAEX que seria no dia 30 de julho vindouro, das 13h30 às 17h, na Sala de Reuniões da 77 
Praça da Bandeira. Ato contínuo, a servidora Luana Cristina Baracho de Moura Andrade de 78 
Oliveira passou a ler a minuta do Regimento Interno do CAEX. Com a palavra, a Presidente 79 
Cristiane Henriques destacou que não será especificado as deficiências, considerando que o 80 
CAEX tem grande fragilidade der perder membros e sem reposição, reforçando que era 81 
importante a eleição do CAEX ser alinhado com outras eleições de conselhos acadêmicos. 82 
Ato contínuo, a servidora Luana Cristina Baracho de Moura Andrade de Oliveira continuou 83 
lendo os artigos da minuta do Regimento Interno. A Conselheira Shirley Marques Lima 84 
Souza questionou se para se candidatar teria que ser do COEX. A Presidente Cristiane 85 
Henriques de Oliveira destacou que os membros podem ser de visita técnica, supervisão de 86 
estágio e extensionistas. Usando da palavra, a Conselheira Shirley Marques Lima Souza 87 
perguntou se membros do NEABI poderiam se candidatar ao CAEX. A Conselheira Gabriela 88 
Sousa Ribeiro falou que são núcleos que estão ligados as atividades de extensão. A 89 
Presidente Cristiane Henriques de Oliveira ressaltou que a participação demanda algum 90 
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trabalho ou documento que participou de extensão, um documento do campus sobre a 91 
participação em ações de extensão. A Conselheira Shirley Marques Lima Souza reforçou 92 
dizendo da vinculação às atividades de extensão. O Conselheiro Adriano Oliveira Santos 93 
falou da dificuldade de representação. Usando da palavra, a Conselheira Shirley Marques 94 
Lima Souza falou que o núcleo já é extensão. A Presidente Cristiane Henriques de Oliveira 95 
destacou inserir os núcleos e que a extensão do IFRJ é a definição nacional. Ato contínuo, a 96 
Conselheira Shirley Marques Lima Souza falou que sobre o núcleo que esteja participando 97 
de atividades de extensão. A Conselheira Rosângela Aquino da Rosa explicitou a relevância 98 
da geração de comunicações específicas para os servidores e alunos destacando a 99 
importância do CAEX. Sugeriu a elaboração de um informe sobre o Conselho e suas ações 100 
para conseguir uma participação mais efetiva de integrantes nas eleições. O Conselheiro 101 
Adriano Oliveira Santos destacou que deveria se divulgar mais sobre a importância da 102 
eleição do CAEX. Com a palavra, a Presidente Cristiane Henriques de Oliveira falou que 103 
será divulgado junto à comunidade da importância do CAEX. A Conselheira Shirley Marques 104 
Lima Souza voltou a sugerir sobre a composição com a inclusão de representantes dos 105 
núcleos. Ato contínuo, a Presidente Cristiane Henriques de Oliveira falou que os candidatos 106 
serão aqueles que atuam nas ações de extensão. A Conselheira Rosângela Aquino da Rosa 107 
reiterou a importância da representação do COIEE no CAEX. O Conselheiro Adriano Oliveira 108 
Santos ressaltou que o COIEE do Campus São Gonçalo faz importante porte com empresas 109 
para visitas técnicas, destacando, ainda, que a reunião ordinária mensal manteria a coesão 110 
dos membros do CAEX, votando pela manutenção das reuniões ordinárias mensais. A 111 
Presidente Cristiane Henriques de Oliveira registrou que a exceção será no recesso escolar. 112 
A Conselheira Shirley Marques Lima Souza fez um questionamento sobre se o CAEX é um 113 
órgão consultivo ou deliberativo. Com a palavra, a Presidente Cristiane Henriques de 114 
Oliveira- declarou que todos os conselhos acadêmicos são de caráter consultivo, e que o 115 
artigo que dispõe sobre as atribuições do CAEX será encaminhado aos conselheiros para 116 
ser debatido na próxima reunião ordinária. A reunião foi encerrada às 17h08, e eu, Ricardo 117 
Oliveira Ruiz, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, e logo após pela 118 
Presidente Cristiane Henriques de Oliveira.  119 


