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ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO ACADÊMICO DAS 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO - CAEX - 

IFRJ. 

 

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 14 horas, teve 1 
início a sexagésima primeira reunião ordinária do Conselho Acadêmico das 2 
Atividades de Extensão – CAEX/IFRJ, na sala de reuniões da Reitoria 3 
(Praça da Bandeira) do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A reunião foi 4 
presidida pela Pró-reitora de Extensão e presidente do CAEX, Cristiane 5 
Henriques de Oliveira. Compareceram à reunião os seguintes conselheiros: 6 
Gleyce Figueiredo de Lima (Campus São Gonçalo), Michelle Abraão 7 
(Campus Niterói), Gabriela Ribeiro (Campus Belford Roxo), Anderson 8 
Nogueira (Campus São João de Meriti) e Adriana Sampaio (Campus 9 
Realengo, por vídeoconferência), além da convidada Luana Cristina 10 
Baracho de Moura Andrade de Oliveira (Reitoria/PROEX). A pauta desta 11 
reunião consistiu nos seguintes tópicos: apreciação e aprovação da ata da 12 
60ª Reunião Ordinária; informes gerais; deliberação do Regimento Interno 13 
do CAEX (análise do tópico Capítulo III – das atribuições, e finalização do 14 
documento); e composição da Comissão Eleitoral do CAEX. A presidente 15 
do CAEX procedeu a apreciação da ata da 60ª reunião e Luana Baracho 16 
pontuou que a conselheira Rosângela da Rosa discordou de trechos da 17 
redação original e se comprometeu a enviar retificação por e-mail, visto que 18 
não pôde comparecer a presente reunião por questões relacionadas a 19 
saúde. Portanto, a provação da ata da 60ª reunião do CAEX foi adiada para 20 
a próxima reunião. Cristiane Henriques iniciou os informes discorrendo 21 
sobre os cursos de extensão/FIC oferecidos pelo Ponto Cine, em parceria 22 
com a PROEX/IFRJ, e o processo de aprovação dos mesmos ad 23 
referendum pela mesma, representando o CAEX e pelo reitor Rafael 24 
Almada, representando o CONSUP. Pontuou que o Ministério da Cidadania 25 
realizou visita técnica ao Instituto para verificação de documentos 26 
referentes aos cursos, manifestando observações positivas. Do total de 50 27 
vagas ofertadas pelos cursos, houve apenas um aluno desistente. Em 28 
seguida, ponderou sobre o Programa Future-se, apresentado pelo Governo 29 
Federal, e relatou que o diretor Julio Page participou, nesta manhã, de 30 
reunião com o reitor e a comunidade no campus Nilópolis para debater o 31 
Programa. A conselheira Gleyce Figueiredo informou que a Semana 32 
Acadêmica do Campus São Gonçalo será nos dias 23 e 24 de outubro e 33 
que o servidor Leonardo Valesi não será mais o seu suplente por ter sido 34 
removido para o Campus Engenheiro Paulo de Frontin. Além disso, dois 35 
servidores do campus foram contemplados pelo CNPQ e esse recurso será 36 
destinado a organização da Semana Acadêmica. A pró-reitora parabenizou 37 
a equipe do campus e pontuou a importância dessa participação nos editais 38 
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externos, como o do CNPQ. A conselheira Michelle Abraão informou que a 39 
III Semana de Educação. Tecnologia, Ciência e Cultura do IFRJ de Niterói 40 
será nos dias 16, 17 e 18 de outubro. Em seguida, o tópico que restava do 41 
Regimento do CAEX foi revisado pelo grupo e incluído a possibilidade de 42 
que a votação seja realizada de modo virtual através do Sistema 43 
Institucional. Os presentes concluíram a revisão do Regimento e indicaram 44 
que o documento seja encaminhado para a CGCOM para revisão da 45 
obediência às regras da língua portuguesa e, em seguida, conduzido para 46 
aprovação do CONSUP. Cristiane Henriques pontuou que as eleições para 47 
conselheiros do CAEX e do CAET serão realizadas em conjunto, e que 48 
CAPOG e CAEG não realizarão eleições este ano, pois seus prazos foram 49 
prorrogados. Sobre a indicação dos integrantes da Comissão Eleitoral 50 
Central, alguns nomes foram apontados, entretanto, foi acordado que a 51 
confirmação dos mesmos será realizada até a sexta feira, 02/08/2019, por 52 
e-mail, para que a portaria seja elaborada e a Comissão possa dar início a 53 
preparação das diretrizes para as eleições. A reunião foi encerrada às 54 
quinze horas e trinta e quatro minutos, e eu, Luana Cristina Baracho de 55 
Moura Andrade de Oliveira, lavrei a presente ata que segue assinada por 56 
mim, e logo após, pela presidente Cristiane Henriques de Oliveira e demais 57 
participantes da reunião. 58 
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