ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX
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Aos treze dias do mês de julho, na sala de reuniões da IETEC, foi realizada a 5ª sessão
extraordinária do Conselho de Extensão, ano de 2016, sob a presidência de Maria Alice
Caggiano de Lima e com participação dos atuais Conselheiros (as): André Alexandre
Guimarães Couto, Carlos Eduardo Pantoja, Cintia de Faria Ferreira Carraro, Cristiane
Passos de Mattos, Manoel Rui Gomes Maravalhas, Marcelo de Alencar Santana Irineu,
Maria Angélica Miranda Guimarães, Nelson Mendes Cordeiro, Suzy Darlen Dutra de
Vasconcelos e Victor Martins Valladares. Às dez horas e cinquenta minutos a
Presidente abriu a sessão cumprimentando os Conselheiros presentes e justificando a
ausência dos representantes da Enactus CEFET/RJ e dos campi Petrópolis e Valença.
Inicialmente, foram apreciadas e aprovadas as atas das sessões extraordinárias
anteriores. A pauta do dia resgatou a análise das contribuições para a Resolução de
Extensão no CEFET/RJ, encaminhadas ao CONEX. Conforme acordado na sessão
pregressa, o Conselheiro André Couto apresentou uma proposta redigida sobre a
criação de dois novos capítulos intitulados “Registro e Certificação” e
“Financiamento” referentes ao título “Dos Requisitos Institucionais para o
desenvolvimento das atividades de extensão”, haja vista a necessidade de
fortalecimento da extensão nas instituições de ensino. O Conselho entendeu ser de
suma importância a inclusão dos capítulos visando a homogeneidade do tema. Foi
discutida, em seguida, a inclusão do artigo que dispõe sobre a regulamentação prevista
por Conselhos Superiores da integralização curricular das atividades de extensão nos
cursos de graduação. O Conselheiro André Couto encaminhou uma proposta de
manutenção do artigo e o Conselheiro Marcelo Irineu de supressão do mesmo. Após
votação, por maioria de oito votos a um, o Conselho posicionou-se favorável à
proposta do Conselheiro André Couto. Deste modo, a Presidente recomendou a
complementação do artigo com a menção do Plano Nacional de Educação (Lei Federal
13.005/2014) que, em sua estratégia 12.7, assegura, no mínimo, 10% do total de
créditos curriculares da graduação em programas e projetos de extensão universitária
e a sugestão foi acolhida por todos os Conselheiros presentes. No que diz respeito à
certificação, o Conselheiro André Couto lembrou a importância da emissão de
certificados pelas Diretorias dos campi para maior ciência e controle de registro, todos
os Conselheiros consentiram. O Conselheiro Marcelo Irineu apontou a necessidade de
definição da carga horária para cada atividade de extensão, o Conselheiro André
Couto, em resposta, lembrou que a questão será abordada posteriormente em Edital
de fluxo contínuo. Além disso, o Conselheiro Victor Valladares questionou sobre a
regulamentação de carga horária para as atividades de extensão ligadas à CEFET Jr.
Consultoria do campus Maracanã, mas a Presidente do Conselho alertou sobre seu
futuro redesenho com a nova legislação das empresas juniores. No que tange ao
financiamento, foi recomendada pela Presidente a citação de descentralização de
recursos, visto à grande necessidade de suporte financeiro oriundo de outros campi
durante a Semana de Pesquisa, Ensino e Extensão. Logo após, iniciou-se a apreciação e
revisão de redação do artigo que versa sobre avaliação institucional interna, em
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concordância com a proposta do campus Nova Iguaçu. Depois de debatidos os artigos
restantes, o Conselho decidiu suprimir todas as questões específicas relativas à
concessão de bolsas de extensão da Resolução atual para contemplação em Edital
próprio. A Presidente agradeceu a presença de todos encerrando a reunião às quinze
horas e trinta minutos e designou que a servidora Alana Coffone Cabral, secretária
substituta do CONEX, redigisse a Ata que segue assinada por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2016
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