
ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX 

Aos sete dias do mês de junho, no Auditório 4, foi realizada a 1ª sessão ordinária do Conselho 

de Extensão, ano de 2017, sob a presidência de Maria Alice Caggiano Lima. Ás treze horas a 

presidente abriu a sessão saudando os presentes e fez a leitura dos itens de pauta, 

aproveitando a oportunidade para prestar alguns esclarecimentos relativos ao regulamento do 

CONEX.  A presidente deu posse aos novos conselheiros titulares e suplentes que estavam 5 

presentes à sessão: André Alexandre Guimarães Couto, André Luiz Silva Fonseca, Andreza 

Barbosa Nora, Charlene Cidrini Ferreira, José Carlos Soares, João Roberto de Toledo Quadros, 

Marcelo de Alencar Santana Irineu, Marcus Val Springer, Vinicius Mattos Von Doellinger, 

Fernando da Silva Araújo, Jair Medeiros Júnior, Luís Carlos Pereira do Amaral, Márcia das 

Neves Ferreira, Marta Maximo Pereira, Regina Fátima Teixeira Silva e Sandro Mello Sgambato. 10 

A presidente solicitou aos conselheiros a inversão dos itens de pauta, iniciando a reunião pelo 

segundo item, a Resolução das Empresas Juniores, colocando o item inicial para o final. Foi 

aprovado por unanimidade. A Presidente explicou a necessidade de se constituir uma 

resolução interna para formalização das empresas Juniores no âmbito acadêmico, em especial, 

após a publicação da lei 13.267, de 6-4-2016, que ampara essa iniciativa. Em seguida, foi aberto o 15 

espaço para contribuições e alterações. A conselheira Marta Maximo se pronunciou 

questionando o termo faculdade no Artigo 3º, sugerindo como mais adequado o termo 

“Instituição” para referência ao CEFET/RJ. A sugestão foi aprovada por todos os conselheiros. 

Questionou também a necessidade de permanência do Artigo 16. O conselheiro André Couto 

também se manifestou quanto à redação do mesmo artigo, argumentando a importância de 20 

explicitar que a inscrição de projetos no Edital PBEXT parte sempre de um servidor, 

Coordenador da proposta, mas concordou com a permanência do artigo na Resolução. A 

alteração proposta pelo conselheiro foi aprovada por unanimidade. O conselheiro João 

Quadros ponderou que o Artigo 15 já contemplava a participação de alunos em Editais 

institucionais com provimento de bolsa auxílio, mas o artigo foi mantido sem alterações. Após 25 

devidas alterações no documento, a Resolução foi aprovada por unanimidade. O próximo 

tema tratado foi a criação da Revista Eletrônica de Extensão do CEFET/RJ. A presidente 

discorreu sobre a relevância de uma publicação própria, como espaço de produção e 

identidade da Extensão propondo a composição de uma Comissão no âmbito do CONEX. O 

conselheiro André Couto sugeriu que a Revista seja em formato digital e que fosse 30 

estabelecido um cronograma de atuação para os trabalhos da Comissão, destacando que a 

Revista não necessitará ter caráter endógeno e que outras instituições poderão participar, 

inclusive, dos seus comitês. O conselheiro Marcus sugeriu que os possíveis custos gerados com 

a confecção da revista também fossem objeto de estudo da comissão. A conselheira Marta 

Maximo contribuiu lembrando a existência de layouts e plataformas disponíveis para 35 

aproveitamento, como perspectiva de redução significativa de custos para a Revista. 

Concordou com o conselheiro André Couto sobre o acolhimento de membros externos e por 

fim, parabenizou a iniciativa de criação da Revista. Candidataram-se para a comissão os 

conselheiros: André Couto, Marcus Springer, Regina Fátima, André Fonseca e Luís Carlos 

Amaral, sendo este último, designado como presidente da referida comissão. Aprovada a 40 

formação da comissão, a presidente agradeceu as candidaturas e ressaltou a importância da 

consolidação deste projeto. A seguir, foi tratado o próximo item de pauta, que contemplava o 

calendário de sessões ordinárias do Conselho, respeitando-se a realização de duas sessões 



ordinárias por semestre, de acordo com o regulamento do CONEX. O conselheiro André 

perguntou sobre a viabilidade de realizar as sessões no formato de teleconferência. A 45 

presidente se comprometeu em verificar as possibilidades quanto ao regulamento do CONEX e 

à infraestrutura do CEFET/RJ, uma vez que outros conselheiros relataram sucessos e 

insucessos com a utilização desse recurso. Acordaram-se os dias 23 de agosto e 8 de 

novembro, sendo mantido o horário de 13 horas. Evocando a necessidade de representação 

do Conselho de Extensão – CONEX no Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE, a 50 

presidente solicitou que os conselheiros se manifestassem. Candidataram-se os conselheiros 

Jair Medeiros e André Couto como titulares e Charlene Cidrini e André Fonseca como seus 

respectivos suplentes. Na oportunidade não foi possível indicar a representação discente uma 

vez que os conselheiros titulares e suplentes não compareceram à sessão. A presidente 

comunicou o atraso dos professores representantes do projeto da Incubadora do Campus 55 

Nova Iguaçu para apresentação do último item de pauta e propôs a antecipação do item 

assuntos diversos, sendo acatada por unanimidade. Alguns Conselheiros manifestaram dúvidas 

quanto a procedimentos do Departamento de Extensão e Assuntos comunitários, que foram 

prontamente respondidas pelo Conselheiro André Couto, o mesmo informou que as inscrições 

para a SEPEX - 2017 já se encontravam abertas e permaneceriam até 11 de agosto. Explicou 60 

que alguns campi não definiram suas datas dentro da semana estipulada para o evento, 

resultando a indisponibilidade de inscrições. A presidente aproveitou a oportunidade para 

apresentar o Conselheiro Sandro Sgambato como novo Coordenador de Extensão e substituto 

do Conselheiro André Couto na função de Chefe do Departamento de Extensão e Assuntos 

Comunitários. Passando ao último item de pauta, iniciou-se a apresentação do Projeto da 65 

Incubadora de Empresas Tecnológicas do CEFET/RJ do campus Nova Iguaçu, pelo professor 

Newton Norat com o apoio do professor Rodrigo Marendaz justificada como solução para alta 

evasão de alunos e como catalisadora do interesse das empresas de Telecomunicações para 

localidade. A presidente sugeriu que a Divisão de Integração Empresarial fosse envolvida nas 

questões relativas à busca de oportunidades para colocação no mercado dos alunos 70 

matriculados nos Campi. O conselheiro Marcelo Irineu citou a criação da Secretaria de 

sustentabilidade de Nova Iguaçu e o objetivo das autoridades locais de criarem um pólo 

industrial. O conselheiro Vinicius Mattos destacou a dificuldade de captação de recursos 

externos e fez referência à criação do escritório de projetos do CEFET/RJ, que encontra-se em 

fase de regulamentação, sendo um potencial facilitador em futuras parcerias. A presidente 75 

observou que formação de parcerias tem sido muito criteriosa, resultando em um caminho 

árduo, porém mais seguro.  O professor Newton, ressaltou a necessidade da presença de 

servidores com a formação em Direito, Economia no organograma das Incubadoras, uma vez 

que, por tradição, são formadas majoritariamente por engenheiros. O conselheiro André 

Couto parabenizou a proposta e sugeriu que se pensasse numa forma de beneficiar outros 80 

alunos do campus, mesmo que de forma indireta, através das ações da incubadora. O projeto 

foi aprovado por unanimidade e a Resolução seguirá após homologação pela presidência do 

CONEX. A presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão 

determinando que a servidora Carolina Cerveira Pacheco redigisse a presente ata.  

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2017.  
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