
ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX 

Aos seis dias do mês de outubro, na sala de reuniões da IETEC, foi realizada a 4ª sessão 

extraordinária do Conselho de Extensão, ano de 2015, sob a presidência de Maria Alice 

Caggiano Lima e com participação dos atuais conselheiros (as): Platini de Oliveira 

Vitorio, Marcelo de Alencar Santana Irineu, Márcia das Neves Ferreira, André 

Alexandre Guimarães Couto, Suzy Darlen Dutra de Vasconcelos, Nilson Mori Lazarin e 5 

Carlos Eduardo Pantoja.  Às treze horas e trinta minutos a presidente abriu a sessão 

saudando a todos os presentes. Em razão das reuniões frequentes, a presidente 

consultou os conselheiros se as atas dos dias dezessete e vinte e nove de setembro 

poderiam ser aprovadas na próxima sessão. Os conselheiros concordaram. Ao 

prosseguir com a análise das propostas para a tabela RAD, a primeira contribuição 10 

avaliada no dia foi do Núcleo de Arte e Cultura quanto à valorização dos órgãos de 

fomento por livros publicados online, na forma de e-books, e redução da tiragem 

mínima. Conselheiro André sugeriu que a tiragem fosse equiparada com a Pesquisa. O 

conselheiro Marcelo levantou a necessidade de se definir a estrutura do que seria 

considerado “livro”. Os conselheiros entraram em consenso de que os itens tiragem 15 

mínima e a inclusão de e-books deverão ser discutidos na reunião do CEPE. O próximo 

item tratou da inclusão de Organização de Evento Acadêmico que dá origem à 

produção de Anais e Atas. Apesar de já ser um item contemplado, foi apontada a 

necessidade de se definir melhor os conceitos de “seminário”, “mesa-redonda”, 

“simpósio” e outros. Perante as novas classificações sugeridas à planilha RAD, que 20 

subdividiriam os eventos em categorias Internacionais, Nacionais, Regionais e Locais. O 

conselheiro André sugeriu reduzir as categorizações para Internacional e Nacional. 

Tendo em vista a complexidade dos itens tratados, a Presidente sugeriu que fosse 

estabelecido o limite de 16 horas para o término da sessão; a sugestão foi aprovada 

por unanimidade. A Presidente encaminhou a votação sobre a divisão de eventos, 25 

palestras e afins, e seminários e afins; obtendo-se 5 votos a favor, nenhum contra e 1 

abstenção. Na aba “Total” da planilha RAD o conselho do Campus Nova Iguaçu propôs 

que fosse alterado o termo “bolsa de extensão” para “aluno extensionista”, a fim de 

abranger os alunos que atuam nos projetos de extensão como voluntários, o Conselho 

de Extensão considerou a colocação pertinente e optou por encaminhar a sugestão 30 

para a Diretoria de Ensino. Cumprindo o horário estabelecido anteriormente e não 

havendo mais nada a tratar, a presidente deu por encerrada a sessão, as dezesseis 

horas, determinando que a servidora Carolina Cerveira Pacheco, secretária do CONEX, 

redigisse a Ata que segue assinada por todos os presentes. 
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