ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX
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Aos seis dias do mês de outubro, na sala de reuniões da IETEC, foi realizada a 5ª sessão
extraordinária do Conselho de Extensão, ano de 2015, sob a presidência de Maria Alice
Caggiano Lima e com participação dos atuais conselheiros (as): Platini de Oliveira
Vitorio, Marcelo de Alencar Santana Irineu, Márcia das Neves Ferreira, André
Alexandre Guimarães Couto, Fernanda Antunes Monteiro, João Paulo de Lima Braga
Christiane Guarnier e Carlos Eduardo Pantoja. Às treze horas e trinta minutos a
presidente abriu a sessão saudando a todos os presentes. As atas das sessões dos dias
dezessete e vinte e nove de setembro de 2015 foram aprovadas sem alterações. A
presidente deu posse às conselheiras Christine Guarnier e Fernanda Antunes.
Comunicou a necessidade de incluir a Incubadora Tecnológica de Empreendimentos
Solidários Sustentáveis (ITESS) na composição do Conselho de Extensão, registrando
que o item será colocado em pauta futuramente. Conforme a pauta, a apreciação de
propostas de alteração da planilha RAD prosseguiu, desta vez, com as contribuições do
Conselho de Unidade do Campus Valença. A maioria de suas contribuições já haviam
sido contempladas em apreciações anteriores, sendo assim, destacaram-se as
proposições de “Duplicar a pontuação para conselhos, comitês e comissões, como
também inserir a elaboração de provas de concursos públicos e pontuar em meio
ponto” juntamente com a intenção de “Aumentar em 25% a pontuação de Diretores
Sistêmicos de UNEDs visto que a pontuação atual não permite que os mesmos
efetuem progressão sem a realização de outras atividades acadêmicas”. Os
conselheiros concordaram em encaminhar ao CEPE essas questões dada a
complexidade das mesmas. A fim de definir as alterações na planilha que serão
propostas, os conselheiros dedicaram-se à análise do item eventos. Conselheiro
Manuel externou sua preocupação com a possibilidade de fragmentar os tipos de
eventos em muitas classes, sugerindo a pontuação apenas para eventos Nacionais e
Internacionais e atividades de coordenação e participação. O conselheiro Carlos
Pantoja retomou a questão da definição de uma carga horária para classificar cada tipo
de evento. Por fim, a categoria “Evento realizado” obteve duas subdivisões, “Com
órgão de fomento” e “Sem órgão de fomento”, que foram igualmente fragmentadas
em “Seminários, palestras, mesa-redondas e afins (mínimo de 1 hora)” e “Workshops,
Congressos ou afins (mínimo de 8 horas)”. Os conselheiros decidiram encaminhar ao
CEPE a proposta de ampliar o limite de 20 pontos estabelecido atualmente para as
atividades de extensão na planilha RAD. Não havendo mais nada a tratar, a presidente
deu por encerrada a sessão, as dezesseis horas e cinquenta minutos, determinando
que a servidora Carolina Cerveira Pacheco, secretária do CONEX, redigisse a Ata que
segue assinada por todos os presentes.
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