
ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX 

Aos vinte e seis dias do mês de junho foi realizada virtualmente, por intermédio da plataforma 

Microsoft Teams, a 2ª Sessão Ordinária do Conselho de Extensão, ano de 2020, sob a 

Presidência de Carlos Eduardo Pantoja. A referida Sessão transcorreu com a presença dos 

seguintes conselheiros: Alexandre Ali Guimarães, Andrew Café Pereira, Clarice, Douglas, André 

Alexandre Guimarães Couto, André Luiz da Silva Fonseca, Ângelo Marcio da Silva, Beatriz 

Martins Teixeira, Camila Carneiro Dazzi, Charlene Cidrini Ferreira, Cristiane Passos de Mattos, 

Marta Maximo Pereira, Patrícia Lima, Rodrigo Veloso Parkutz Costa, Sandro Mello Sgambato, 

Saulo Santiago Bohrer, Thaís Moraes, Lívia de Fraga, Lais, Marcelo de Alencar. Dada aberta a 

sessão, durante os assuntos gerais, o conselheiro Alexandre sugere modificar a representação 

estudantil. O presidente explicou as dificuldades com relação à perda do mandato da 

representação estudantil, uma vez que envolve o regulamento do Conselho. Ainda com a 

palavra, optou por discorrer sobre o primeiro e o segundo tópico, Esclarecendo o Ofício nº 

005/2020/CEPE, enviado previamente aos conselheiros na ocasião da convocação, que solicita 

um retorno dos conselhos quanto às ações realizadas durante a pandemia. Quanto às ações da 

DIEMP, se mantém a Celebração de Convênios e Acordos de Cooperação Técnica. Na 

oportunidade, o Presidente justificou a ausência da Conselheira Angélica por motivos de saúde 

e prosseguiu elencando as atividades diretamente envolvidas com o gabinete da Diretoria de 

Extensão como a organização dos Editais do CONIF e do IFMAKER, Ted para SETEC, projetos de 

apoio ao combate ao COVID-19 entre outros. Passando a palavra à André Couto, ações do 

DEAC e da CAE. Segundo o Conselheiro, praticamente todas as atividades foram mantidas e 

atualizações da página prosseguem continuamente. Com relação aos Editais PBEXT e PBEXT-

DH todo processo foi executado, apesar das bolsas estarem suspensas, uma vez que ainda não 

está pacificado as iniciativas que podem ou não serem executadas nesse momento. A 

Assistência Estudantil prosseguiu com as avaliações socioeconômicas, mesmo com todas as 

dificuldades, mas os alunos já estão recebendo as bolsas. Além das parcerias com inciativas 

como a da Nutrição de distribuição de kits de alimentação e do Comitê Popular do CEFET de 

combate ao Covid-19. André Couto levantou que as questões de rede e computação, é papel 

da Assistência estudantil, haja vista as limitações de acesso dos alunos. O conselheiro Marcelo 

informou que a Incubadora IETEC, sob a possibilidade da mudança do espaço físico, já vinha 

graduando as empresas e a pandemia não paralisou as ações, apesar de paralisar as 

graduações. Pontuou ações como a parceria com o SEBRAE e o Apoio à internacionalização de 

duas empresas, através da parceria CEFET e Porto Alegre (Portugal). Saulo mencionou o papel 

da extensão ampliando a relação da escola com a sociedade, e alguns projetos como o Cine-

debate podem ser perfeitamente realizados virtualmente. Haja visto a atualização das 

atividades do Conselho, o Presidente agradece o empenho e dedicação de todos e reiterou a 

importância da colaboração e ações das UNED’s. Cristiane sugeriu a abertura de chamada; se 

os coordenadores gostariam de readequar os trabalhos às atividades remotas ou declinar 

dessas bolsas. Ângelo esclareceu que a solicitação do CEPE vai além de uma prestação de 

contas e a importância de se manter o foco no impacto do covid-19, o que se está fazendo no 

momento e o planejamento. Os conselheiros sugerem uma comissão para a criação do 

formulário de adequação dos projetos de extensão, com alteração do Edital, frente todas as 

alterações que os setores vêm fazendo. Todos entenderam que até Dezembro se caracteriza 

uma limitação temporal que restringe o escopo das atividades realizadas. Patrícia concordou 

com o prazo de dezembro, e pelas características da extensão em si. Cristiane questionou se o 

projeto não pode ser readequado, considerando a possibilidade de ocorrer um desequilíbrio 

com relação aos coordenadores e com a verba que sobrou, e se não seria o caso de um novo 

Edital. O Presidente lembrou aos conselheiros que todo edital passa por chancela jurídica. 



Camila sugeriu que desta reunião saísse uma comissão que avalie as ações tomadas com as 

bolsas e para a SEPEx online, ressaltando que não voltaremos à normalidade em tempo hábil. 

Alexandre comentou que projetos não contemplados podem ser revistos. Alguns poderão se 

adequar até melhor ao momento atual. Sugeriu que um formulário ampliado a esses projetos 

também. O Presidente também pontuou que as decisões relativas à SEPEX, serão levadas a 

outros conselhos. Prosseguindo com os itens de pauta, o conselheiro Alexandre realizou a 

apresentação da alteração do estatuto da Enactus. Angelo se abstém de votar o estatuto da 

Enactus uma vez que não se considera atualizado o suficiente no tema. A alteração é aprovada 

pelo restante dos presentes. Como encaminhamento, os conselheiros optaram pela formação 

das comissões da SEPEX e dos Editais, sendo suas composições validadas por todos. Para as 

conclusões desenvolvidas nessas comissões, agendou-se a 1ª sessão extraordinária para 08 de 

julho de 2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu 

por encerrada a sessão determinando que a servidora Carolina Cerveira Pacheco redigisse a 

presente ata.  

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2020.  
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