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Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e 

vinte e seis minutos, estiveram presentes no auditório da Reitoria do Instituto Federal 

Goiano- IF Goiano os membros convocados da Câmara Consultiva de Extensão – 

CACEX, os professores Rogério Antonio Mauro, Pró-Reitor de Extensão Substituto, 

Norton Coelho Guimarães, Anísio Correa da Rocha e a professora Simone da Costa 

Estrela para análise dos seguintes documentos: Regulamento das Ações de Extensão do 

IF Goiano, Regulamento para a formulação e oferta dos Cursos de Formação Inicial e 

Continuada- FIC no Instituto Federal Goiano, Regulamentação do Núcleo de Ciência, 

Arte e Cultura do Instituto Federal Goiano – NAIF e Regulamentação da Política de 

Acompanhamento de Egressos dos Cursos Regulares do IF Goiano. O professor 

Rogério Mauro, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e destacou a 

ausência dos membros Rosilene Jabes Alves, Leonardo Cunha Borges e Juliene Cristina 

Elias Sousa e ressaltou que a aluna egressa, Juliene ainda está em tratamento de saúde. 

O primeiro documento analisado foi a Regulamentação do Núcleo de Ciência, Arte e 

Cultura do Instituto Federal Goiano- NAIF que foi aprovado com resalvas, ficando as 

alterações já incorporadas ao texto, no momento da reunião. A seguir, foi analisado o 

Regulamento das Ações da Extensão-RAE , igualmente aprovado com modificações no 

texto original. Em seguida foram analisados o documento que regulamenta a Política de 

Acompanhamento de Egressos no IF Goiano e o Regulamento para a formulação e a 

oferta dos Cursos de Formação Inicial e Continuada- FIC no Instituto Federal Goiano, 

ambos aprovados com algumas alterações no texto apresentado inicialmente. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião é encerrada às dezenove horas. Para constar, eu Geísa 

d´Ávila Ribeiro Boaventura (Professora/Chefe da Unidade de Eventos Científicos e 

FIC), lavro a presente ata, que logo após lida e aprovada segue assinada por mim e pelos 

demais presentes. Goiânia, 22 de novembro de 2016. 

 


