
ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX 

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

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

Lima e com participação dos atuais conselheiros (as): Marcelo de Alencar Santana Irineu, Roger 

Tadeu Barreto Santos, Manoel Rui Gomes Maravalhas, André Alexandre Guimarães Couto, 

Suzy Darlen Dutra de Vasconcelos, Nilson Mori Lazarin, Leandro Marques Samyn e Carlos 5 

Eduardo Pantoja. Ás treze horas e trinta minutos a presidente abriu a sessão saudando os 

presentes e apresentando a pauta.  Pertinente ao expediente inicial, a Ata da sessão anterior 

foi apreciada e aprovada por unanimidade. Na ordem do dia, foi dada a posse aos novos 

conselheiros Leandro Marques Samyn, conselheiro suplente Campus Maria da Graça e Roger 

Tadeu Barreto Santos, suplente da CEFETjr. A sessão prosseguiu com o relato da Comissão que 10 

estuda as alterações na Resolução 001/2012 da Extensão no Sistema CEFET/RJ. O conselheiro 

Manoel solicitou à secretaria do CONEX o encaminhamento da Resolução de Extensão de 2015 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a fim de estabelecer parâmetros para as alterações 

requeridas e sugeriu o prazo de 20 dias para a apresentação da primeira minuta, prazo este 

que foi aceito pelos demais conselheiros. Em seguida foi tratado o item relativo às propostas 15 

de alteração da planilha RAD encaminhadas pelo CEPE. Devido ao grande número de itens, a 

presidente sugeriu aos conselheiros que analisassem a possibilidade de formar uma comissão 

para apreciação das propostas considerando, entretanto, o prazo estabelecido pela 

presidência do CEPE para o retorno dos encaminhamentos do CONEX. Mediante os prazos, o 

conselho decidiu por unanimidade trabalhar em conjunto na revisão dos itens e alterações 20 

necessárias, estabelecendo o calendário de sessões para o segundo semestre. As próximas 

sessões foram agendadas para 17 de setembro e 06 de outubro, em caráter extraordinário e 

ordinário, respectivamente. Foi proposta pelos conselheiros a alteração do dia e horário 

determinados para a realização das sessões, passando de quintas-feiras para terças-feiras e de 

treze para às quatorze horas, a vigorar a partir de 06 de outubro. Tendo em vista a 25 

proximidade do término da sessão, a presidente consultou os conselheiros sobre a viabilidade 

de estender o debate até às quinze horas e trinta minutos. Conselheiro Marcelo sugeriu iniciar 

a avaliação das propostas na próxima sessão. O primeiro encaminhamento foi aceito com 5 

votos a favor, 1 voto contrário e nenhuma abstenção. A análise foi iniciada pelas sugestões do 

Campus Maria da Graça, colegiado do Ensino Médio Integrado. O conselheiro Carlos Pantoja, 30 

como membro do conselho do Campus Maria da Graça, manifestou preocupação sinalizando 

que as alterações sugeridas pelo colegiado, não foram analisadas pelo conselho do referido 

Campus. A presidente e os demais conselheiros apoiaram o pronunciamento do conselheiro e 

foi decidido em consenso que na sessão ordinária do CEPE, agendada para o dia doze de 

novembro, a representação do CONEX registrará o fato. Prosseguindo com a análise do item 35 

quatro da proposta que trata do Capítulo 3, Artigo 3°, Inciso II (Coordenação de Projetos de 

Extensão), ficou decidido pela equiparação da pontuação “1,5” atribuída à Pesquisa. 

Cumprindo o horário estabelecido anteriormente e não havendo mais nada a tratar, a 

presidente deu por encerrada a sessão, ás quinze horas e trinta minutos, determinando que a 

servidora Carolina Cerveira Pacheco, secretária do CONEX, redigisse a presente Ata que segue 40 

assinada por todos os presentes. 

 



Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2015. 
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