
ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX 

Aos vinte e quatro dias de maio, na sala de reuniões da IETEC, foi realizada a 2ª sessão 

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

Lima com a participação dos conselheiros (as): Marcelo Alencar Santana Irineu, Manoel Rui 

Gomes Maravalhas, Nilson Mori Lazarin, André Luiz S. Fonseca, Leandro Marques Samin, 

Jarlene Rodrigues Reis, Suzy Darlen, Nelson e o professor convidado Mauro Godinho 5 

Gonçalves. Às 14 horas e 35 minutos a presidente abriu a sessão e sugeriu a duração de duas 

horas para a reunião, em consonância ao regulamento do CONEX. Seguindo a agenda, deu 

posse à nova conselheira Jarlene Rodrigues Reis, suplente do campus Petrópolis. A presidente 

comunicou a representação interina por indicação no Campus Angra dos Reis. A ata da sessão 

anterior, realizada em 22 de março, foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, a 10 

presidente comentou a tramitação do “projeto e-Tec sem fronteiras no CONEX e na instituição 

em geral, chegando à presente data em que o Conselho seria responsável por analisar o Edital. 

O conselheiro Nilson questionou a redistribuição de bolsas e o professor Mauro Godinho 

respondeu afirmativamente. O conselheiro Nilson sugeriu que fosse inserido no texto essa 

cláusula. A sugestão foi aceita e o Edital alterado. O Conselheiro Nilson, questionou o 15 

dispêndio em torno da logística no que se refere à realização de provas de seleção, a 

vulnerabilidade no que diz respeito à evasão em um processo completamente online a acesso 

ao curso e o sorteio e a evasão inicial. Uma vez que as inscrições online facilitam a evasão. O 

Professor Mauro Godinho expôs ser um problema irremediável. O conselheiro Nilson sugeriu 

inscrições presenciais para gerar mais vínculo. A presidente questionou o processo em outras 20 

instituições em que o projeto é aplicado. O professor Mauro Godinho afirmou que sim, através 

de sorteio e com inscrições e matrícula online. O conselheiro André Luiz, sugeriu que anexo à 

inscrição, houvesse uma ficha de matrícula para ser entregue no campus escolhido criar este 

vínculo sem gerar ônus em nossas secretarias e rotinas de trabalho. O conselheiro Nilson 

aprimorou a sugestão exemplificando o sistema CEDERJ. Com a palavra, Manuel Maravalhas 25 

questionou se este dispêndio seria possível. O professor Mauro Godinho sugeriu uma limitação 

de horário. O conselheiro Marcelo Alencar, destacou a importância de manter o interesse do 

aluno e sugeriu que aluno desinteressados fosse desligados, abrindo novas vagas em um 

espaço de tempo menor. conselheiro Nelson sugeriu que, no momento de inscrição, o 

candidato enviasse seus documentos digitalizados. Essa solução não implica na mudança no 30 

Edital. Em contrapartida à sugestão do conselheiro Marcelo, afirmou que esse sistema geraria 

uma alta rotatividade. A sugestão do conselheiro Nelson culminou em encaminhamento e 

alteração do Edital. O encaminhamento foi aceito e com base nessas alterações, os Editais 

foram aceitos. Dando prosseguimento à pauta, O conselheiro Nilson comentou o projeto de 

criação de um jogo, desta vez que o projeto passou para o CEFET/RJ para o Maracanã. Não 35 

houve mão de obra para a criação do jogo esta vez. Em razão disso, a bolsa foi direcionada 

para um aluno de outro campus. A presidente comentou o zelo que a Diretoria tem em criar e 

reformular os editais. O conselheiro Manoel Maravalhas questionou se o aluno estaria 

recebendo a bolsa. A presidente entende que, uma vez que há projetos articulados, poderia se 

caminhar. O conselheiro Manoel Maravalhas solicita o Edital PBEXT para que sua avaliação seja 40 

completamente em consonância com o Edital. A despeito de não haver nada especificado no 

Edital que restrinja o campus, o conselheiro ficou reticente, sendo questionado por outros 

conselheiros se uma vez que a vaga é do projeto, fica a critério do coordenador. O conselheiro 



Nilson cita outro caso em um projeto instalado em um campus tinha um aluno de outro 

campus, sendo necessário um documento que norteie se o coordenador e o bolsista devem 45 

ser do mesmo campus. A presidente pediu esse encaminhamento fosse apresentado na 

ocasião do Edital. A manutenção da bolsa foi aceita por consenso. Em virtude do tempo e dos 

itens de pauta não apreciados, a presidente solicitou a convocação de uma sessão 

extraordinária.  
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