ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX
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Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quinze, no Auditório VII, foi realizada a primeira
reunião ordinária do Conselho de Extensão, do ano de 2015, sob a presidência de Maria Alice
Caggiano Lima e com participação de seus atuais conselheiros(as), Manoel Rui Gomes
Maravalhas, Suzy Darlen Dutra de Vasconcelos, Nilson Mori Lazarin, Carlos Eduardo Pantoja,
Márcia das Neves Ferreira, João Paulo de Lima Braga, Isabela de Oliveira Fonseca Sally, Nelson
Mendes Cordeiro, Angélica Lino Pacheco Paiva e dos convidados: o professor Fabrício Lopes
Silva e os alunos Matheus Antonio Teixeira de Oliveira e Caio Caze Pinheiro. Às treze horas e
trinta minutos a presidente abriu a reunião cumprimentando os presentes e apresentando a
pauta. Primeiramente ocorreu a apreciação da ata referente à reunião anterior que foi
aprovada por unanimidade. O Professor Fabrício Lopes, orientador da ONIX jr., solicitou que o
item referente ao projeto fosse o primeiro da pauta, devido à necessidade do cumprimento de
agenda no Campus Nova Iguaçu. Não havendo oposição por parte dos conselheiros, a pauta foi
invertida. Fazendo uso da palavra os alunos de Nova Iguaçu, Matheus e Pinheiro; discorreram
sobre a proposta, a missão, valores e visão da ONIX jr. e citaram potenciais parceiros, seus
produtos e serviços a serem prestados. Enfatizaram que essa será a primeira empresa júnior
da Baixada Fluminense e propuseram o encaminhamento trimestral da prestação de contas da
empresa à Direção do Campus de Nova Iguaçu e à Diretoria de Extensão. O professor Fabrício
ressaltou o impacto positivo das atividades da empresa jr. em sua região. O conselheiro Nelson
enfatizou a importância da participação de outros colegiados do Campus no projeto. Os alunos
justificaram que houve uma ampliação dos participantes da empresa, no sentido de
contemplar outros cursos de graduação. A presidente comentou a importância da adesão dos
professores. O Conselheiro João Paulo citou a relevância para as carreiras dos alunos da
experiência adquirida no desenvolvimento das atividades do Movimento Empresa jr.. O
conselheiro Carlos Pantoja ressaltou o aprendizado prático oferecido pelas empresas juniores
e sugeriu que os alunos mantenham um bom desempenho nos cursos de graduação. O
conselheiro Manoel sugeriu que o currículo se aproxime dessas atividades práticas e que sejam
inseridas disciplinas como o Empreendedorismo. A presidente informou que de acordo com as
políticas estabelecidas pelo MEC e pelo FORPROEX, as Instituições de ensino superior deverão
iniciar o planejamento, no sentido de possibilitar a creditação das atividades de extensão no
currículo. Finalizada a apresentação do projeto da ONIX jr., a presidente abriu a votação para
apreciação da proposta que foi aprovada por unanimidade. Com o prosseguimento da pauta,
foram entregues os termos de posse dos conselheiros Angélica Lino Pacheco Paiva, Carlos
Eduardo Pantoja e Isabela de Oliveira Fonseca Sally. O tópico seguinte tratou do sistema de
gerenciamento de projetos de extensão do SIGTUR, de autoria dos professores Carlos Pantoja
e Nilson Mori. O conselheiro Carlos Pantoja apresentou o sistema que é parte integrante do
projeto de extensão Turing, ressaltando as vantagens de um sistema autogerenciável,
independente de um profissional especializado para sua alimentação e propôs a hospedagem
no site do CEFET/RJ. A presidente pediu a palavra, enfatizando que a publicidade dos projetos
de extensão é uma meta prioritária da DIREX. O conselheiro Nilson frisou a importância do
registro dos projetos para a progressão dos professores. O conselheiro Manoel ressaltou que,
com maior publicidade e possibilidade de progressão, haverá maior adesão por parte dos
docentes às atividades extensionistas e sugeriu que os projetos sejam cadastrados no DEAC. A
presidente citou a grande aplicabilidade de um sistema como SIGTUR para sistematização das
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atividades relacionadas ao estágio curricular. Colocado em votação o projeto foi aprovado por
unanimidade, com o encaminhamento de um futuro contato com o DTINF para a verificação
de viabilidade de implantação do sistema. No item assuntos gerais, a presidente agendou a
próxima reunião ordinária para dia dezessete de junho de dois mil e quinze, às treze horas. O
conselheiro João Paulo convidou a todos para o Evento Pais, da CEFET jr. Consultoria, a ser
realizado no dia 30 de maio deste ano, no Auditório I do Campus Maracanã. A Conselheira
Suzy fez o convite aos presentes para participação na 7ª Semana de Enfermagem, a ser
realizada pelo Campus Nova Iguaçu. Não havendo mais nada a tratar a presidente encerrou a
reunião às quinze horas e quarenta minutos e determinou que a servidora Carolina Cerveira
Pacheco, redigisse a presente Ata que segue assinada por todos os presentes.
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