
 ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX 

Aos vinte e oito dias do mês de junho, na sala de reuniões da IETEC, foi realizada a 3ª 

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): Manoel 

Rui Gomes Maravalhas, Maria Angélica Miranda Guimarães, Suzy Darlen Dutra de 

Vasconcelos, Nelson Mendes Cordeiro, Matheus Balthazar de Andrade, Marcelo de 5 

Alencar Santana Irineu e Jarlene Rodrigues Reis.  Às treze horas e cinquenta minutos a 

Presidente abriu a sessão cumprimentando os Conselheiros presentes e justificando a 

ausência dos campi Angra dos Reis, Maria da Graça, Nova Friburgo e Valença. Foi 

iniciada a pauta do dia retomando a análise das contribuições encaminhadas ao 

CONEX, com vistas à Resolução de Extensão no Sistema CEFET/RJ, a partir do Artigo 8º. 10 

O Conselho entendeu que, em concordância às normas de extensão, as atividades de 

extensão não estariam enquadradas como estágio em sua legislação. Com base nisso, 

posicionou-se favorável à supressão da menção à lei de estágio 11.788 de 25 de 

setembro de 2008 no Artigo 8º. Em seguida, foram apreciadas as contribuições para o 

Artigo 9ª. A sugestão encaminhada pelo Campus Nova Iguaçu que propunha a retirada 15 

da citação “concessão de bolsas” no caput do texto foi acatada por todos os presentes 

que concordaram ser uma discussão contemplada em Edital específico. A Conselheira 

Maria Angélica trouxe à luz do debate a proposta apresentada pelo Campus Maria da 

Graça que recomendava a modificação dos termos “estudantes regulares ou à 

distância” para “estudantes matriculados em cursos presenciais ou à distância” na 20 

redação do parágrafo terceiro, que resultou em sua aprovação por unanimidade. No 

mesmo Artigo, o Conselho concordou em estabelecer a junção do Parágrafo único com 

o Parágrafo terceiro, criando um novo Parágrafo único elencando o caráter específico 

da concessão de bolsas: “No caso de programas e projetos que pleiteiem a concessão 

de bolsas, deverão ser submetidos ao Edital anual do Programa de Bolsas de 25 

Extensão- PBEXT, previamente aprovado pelo CONEX”. A Presidente agradeceu a 

presença de todos encerrando a reunião às dezesseis horas e vinte minutos e designou 

que a servidora Alana Coffone Cabral, secretária substituta do CONEX, redigisse a Ata 

que segue assinada por todos os presentes. 
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