
ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX 

Aos quatorze dias do mês de junho, na sala de reuniões da IETEC, foi realizada a 1ª Sessão 

Extraordinária do Conselho de Extensão, ano de 2016, sob a presidência de Maria Alice 

Caggiano de Lima e com participação dos Conselheiros (as): Marcelo de Alencar Santana Irineu, 

Manoel Rui Gomes Maravalhas, Suzy Darlen Dutra de Vasconcelos, Carlos Eduardo Pantoja, 

André Fonseca e Nelson Mendes Cordeiro. Às quinze horas e trinta minutos a Presidente abriu 5 

a sessão, e propôs aos Conselheiros o estabelecimento do prazo de uma hora para o término 

da reunião. A proposta foi aceita por unanimidade. Dando início à Ordem do Dia, prosseguiu 

com a análise das contribuições para a alteração da Resolução de Extensão no CEFET/RJ. O 

Conselheiro Manoel Maravalhas sugeriu que, por hora, tratassem apenas dos pontos 

pertinentes à Resolução e o que fosse pertinente ao Edital, fosse tratado no próprio. A 10 

sugestão obteve a aprovação de todos os presentes. A Presidente ratificou que o documento 

em análise faz referência à normatização da Extensão no CEFET/RJ, que circunstancialmente, 

abriga em sua estrutura a Assistência Estudantil e, portanto, caberá a inserção de itens 

relativos às ações e políticas atinentes ao tema e não requer a alteração do título da 

Resolução. O Conselheiro Nelson questionou sobre a viabilidade de criação de uma Diretoria 15 

de Assistência Estudantil. A Presidente justificou que institucionalmente já existe demanda 

para essa providência, entretanto, diante do atual cenário político-econômico será prudente 

delinear e consolidar a política de Assistência Estudantil do CEFET/RJ e criar uma estrutura 

adequada para a sua execução. Dando prosseguimento os Conselheiros concordaram em 

manter o Artigo 1º, incluindo apenas: que “a Resolução XXX/2016, altera a de número 20 

001/2011”. No Artigo 2º foram mantidos os termos “integrantes” e “contempladas” as ações 

de Extensão e Assistência Estudantil, destacando que se encontra em elaboração uma 

Resolução específica para a Assistência Estudantil. Os Conselheiros acataram a contribuição 

encaminhada pelo DEAC que altera de hífen para barra a separação da sigla CEFET/RJ. Na 

análise do Artigo 3º, os Conselheiros consideraram que a alteração proposta pelo CONEX, 25 

relativa à Política Nacional de Extensão, estabelecida pelo FORPROEX, contempla 

satisfatoriamente as contribuições encaminhadas pelo Campus Maria da Graça. A Presidente 

encerrou a reunião às 16h45min e determinou que eu, Carolina Cerveira Pacheco, Secretária 

do CONEX, redigisse a presente Ata, que segue assinada por todos os presentes. 
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Rio de Janeiro, 14 de junho de 2016. 
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