
ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX 

Aos vinte e sete dias do mês de maio, na plataforma RNP, foi realizada a 1ª Sessão Ordinária do 

Conselho de Extensão (CONEX), ano de 2020, sob a presidência de Carlos Eduardo Pantoja.  A 

Sessão contou com a presença dos seguintes conselheiros: Alexandre Ali Guimarães, André 

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

Teixeira, Camila Carneiro Dazzi, Carlos Eduardo Pantoja, Charlene Cidrini Ferreira, Cristiane 

Passos de Mattos, Lais Amaral Alves, Maria Angélica Miranda Guimarães, Marta Maximo Pereira, 

Patrícia Pereira de Souza Lima, Patrício Pereira Alves de Sousa, Rodrigo Veloso Parkutz Costa, 

Sandro Mello Sgambato, Saulo Santiago Bohrer, Thaís de Castro Moraes e Vinicius Mattos von 

Doellinger. Saudando a todos, o Presidente dá início às atividades do Conselho, explicando as 

limitações geradas pela pandemia e agradecendo a todos pela adesão unânime das conferências 

virtuais, dando posse aos conselheiros presentes. A conselheira Patrícia registrou a ausência do 

seu suplente, Douglas, em virtude de caso de COVID-19 em sua família. Neste momento da 

Sessão, transcorreu-se a posse dos conselheiros presentes. Em seguida, a conselheira Camila 

trouxe a dúvida preliminar a definição de Extensão, e Saulo endossa o comentário. Vinicius 

sugere que a definição do FORPROEX seria suficientemente norteadora. Alexandre comenta que 

é recorrente a submissão de projetos que não são compatíveis com a Extensão, sendo 

submetidos unicamente pela lógica de não se enquadrarem nem no ensino nem na pesquisa. 

André Couto informa que já existe um contato com a DIREN para abertura de cadastramento 

em projetos de ensino. A conselheira Beatriz sugere a criação de um grupo de trabalho para a 

confecção de um material de divulgação da Extensão. André Couto lembra que a subjetividade 

da avaliação de Extensão decorre da necessidade das observações, crendo que a definição do 

FORPROEX seja suficiente, e complementa que a divulgação é deficitária no Brasil inteiro. 

Novamente com a palavra, a conselheira Camila sugere que se mantenham as vídeo-chamadas 

após a retomada das atividades presenciais, em especial para poupar o deslocamento dos 

conselheiros dos campi mais afastados, e pede maiores esclarecimentos sobre a definição de 

Extensão. No contexto, Ângelo solicita o estado da arte dos Projetos de Extensão. Tratando da 

ordem do dia, o Presidente sugeriu um calendário que, após ajustes dos conselheiros, resultou 

nas datas de 24/06, 26/08, 25/11, 25/10. Em seguida,  Lei de Estágio. Uma vez esclarecidas as 

funções de supervisor e orientador, o conselheiro Saulo alega que tal alteração necessita de 

planejamento. O presidente Pantoja ratifica que tal necessidade consta da lei, e menciona que 

a necessidade de adequar é pujante. O conselheiro Ângelo propõe que não seja esquecido o 

Estágio externo como pauta das reuniões.  Prosseguindo com a pauta, André Couto realiza a 

apresentação do tópico da SEPEX. O Presidente relembra ao conselho que as deliberações 

acerca da SEPEX deverão ser tratadas também por outros Conselhos, e relembra aos 

conselheiros que a SEPEX é a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, ela deverá ser 

estendida a outros Conselhos por esta razão. Neste momento da Sessão, transcorre-se a Eleição 

das chapas dos representantes do CONEX no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), 

sendo submetidos os nomes: Marta Maximo Pereira, Laís Amaral Alves e Camila Carneiro Dazzi 

 (titulares) e Charlene Cidrini Ferreira, Alexandre Ali Guimarães e Saulo Santiago Bohrer 

(respectivos suplentes). Não havendo mais submissões nem oposições às chapas. Os 

representantes foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

agradece a presença de todos e dá por encerrada a sessão, determinando que a servidora 

Carolina Cerveira Pacheco redigisse a presente ata.  

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020. 
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