
ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX 

Aos dezessete dias do mês de novembro, no auditório IV, foi realizada a 5ª sessão ordinária do 

Conselho de Extensão, ano de 2015, sob a presidência de Maria Alice Caggiano Lima e com 

participação dos atuais conselheiros (as): Roger Tadeu Santos, Marcelo de Alencar Santana 

Irineu, Manoel Rui Gomes Maravalhas, Maria Angélica Miranda Guimarães, Nelson Mendes 

Cordeiro, Suzy Darlen Dutra de Vasconcelos, Platini de Oliveira e o convidado Matheus 5 

Baltazar. Às quatorze horas e trinta minutos a presidente abriu a sessão saudando os 

presentes e convidou a todos que participassem da reunião do CEPE, marcada para dia vinte e 

seis de novembro de 2015 e em seguida, deu posse à conselheira suplente Maria Angélica 

Guimarães do campus Maracanã. A presidente justificou a ausência dos representantes dos 

campi Angra dos Reis e Petrópolis. A reunião prosseguiu com a apreciação das atas dos dias 10 

seis e treze de outubro de 2015, ambas aprovadas por unanimidade. Conforme a pauta, 

tratou-se da Resolução 001/2015 da Extensão no Sistema CEFET/RJ. A presidente pediu que o 

conselheiro Manoel apresentasse a minuta proposta pela Comissão que estuda as alterações 

para a referida Resolução. O conselheiro Manoel ressaltou as alterações no que diz respeito ao 

PDI, substituindo a citação datada pelo termo “PDI vigente”. A presidente pediu a palavra e 15 

destacou que as propostas de pauta para o CONEX relativas à Extensão e à Assistência 

Estudantil não devem partir somente da presidência, incentivando os conselheiros ao 

encaminhamento de novas pautas. A presidente discorreu a respeito da inserção da 

Assistência Estudantil no artigo 2º, uma vez que a Diretoria de Extensão abriga duas pró-

reitorias em uma. O conselheiro Manoel concordou explicando que a comissão procurou 20 

seguir as diretrizes estabelecidas pelos Fóruns pertinentes. O conselheiro Marcelo Irineu 

sugeriu que se mantivesse o termo “político”, uma vez que seria relevante incluir as 

estratégias políticas da Instituição na Introdução do Artigo 2º. A presidente citou que o 

documento busca contemplar as áreas temáticas da Extensão e suas atribuições, estabelecidas 

pelo FORPROEX; concordou com a inclusão do termo “empreendedorismo” sugerido pelo 25 

conselheiro Nelson Mendes, e acrescentou que a partícula “ou” fosse substituída por “e” antes 

de “Assistência Estudantil”e as contribuições foram aceitas pelos conselheiros. O Conselheiro 

Nelson solicitou a inclusão do nome “Celso Suckow da Fonseca” no artigo 3º e sua sugestão foi 

acatada. Prosseguindo com a apreciação do documento, foi mencionado o artigo 4º que 

destaca em seu item II a realização de Encontros anuais de Assistência Estudantil com 30 

representação de todos os campi, em substituição à constituição de um conselho. O 

conselheiro Marcelo Irineu questionou se a Extensão não estaria muito voltada para dentro da 

Instituição e que seria interessante que de tempos em tempos, houvesse uma articulação com 

alguma representação externa. A presidente respondeu que a sugestão caberia na 

oportunidade da alteração do regulamento do CONEX que, além da inclusão da Incubadora 35 

Tecnológica de Empreendimentos Solidários Sustentáveis na composição do Conselho, poderia 

contemplar uma representação externa, se assim for do entendimento de todos. A presidente 

sugeriu que fosse incluído no artigo 5º, item X, a palavra “Consultoria” no nome “CEFETjr.”. O 

conselheiro Roger sugeriu ainda que fosse incluído o termo “comprometimento”, no item V. A 

presidente estabeleceu como limite para o término da reunião o horário de 16:30 e a proposta 40 

foi acatada pelos conselheiros. A próxima sessão foi agendada para dia vinte e cinco de 

novembro das 14 horas na sala de reuniões da IETEC. A presidente solicitou estudo prévio para 

prazos estabelecidos no item “programa” no artigo 7°. Nada mais havendo a tratar, às 16 horas 



e trinta minutos, a presidente deu por encerrada a reunião, determinando que a servidora 

Carolina Cerveira Pacheco, secretária do CONEX, redigisse a presente Ata que segue assinada 45 

por todos os presentes. 
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