
ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX 

Aos vinte e três dias do mês de agosto, na sala de reuniões da IETEC, foi realizada a 2ª sessão 

ordinária do Conselho de Extensão, ano de 2017, sob a Presidência de Marcelo Aguirre 

Wanderley.   Com a presença dos seguintes conselheiros: André Alexandre Guimarães Couto, 

André Luiz Silva Fonseca, José Carlos Soares, João Roberto de Toledo Quadros, Marcelo de 

Alencar Santana Irineu, Marcus Val Springer, Marta Maximo Pereira, Regina Fátima Teixeira 5 

Silva, Sandro Mello Sgambato, Ramon Leonardo Bernardes Leite, Wellita Martins Klein e 

Marcelo Faria Porreti. Às treze horas e trinta minutos o Presidente abriu a sessão saudando os 

presentes e justificando a ausência da Presidente Maria Alice Caggiano de Lima, uma vez que a 

mesma se encontra em licença Capacitação. O Presidente sugeriu aos Conselheiros que a ata 

da sessão anterior fosse analisada. Os conselheiros concordaram e a ata foi aprovada após as 10 

correções sugeridas. Seguindo a pauta, o Conselheiro André Couto trouxe os informes relativos 

à Revista Eletrônica de Extensão, enfatizando que a comissão composta na sessão deste 

conselho do dia 07/06/17 busca trazer resultados ainda esse ano. O próximo item de pauta foi 

sobre a Feira de Estágio e Emprego, realizada anualmente no Campus Maracanã. O 

Conselheiro José Carlos Soares informou que a Feira será realizada dias 20 e 21 de setembro. O 15 

Presidente complementou que a tendência são as Feiras virtuais, inclusive entre os agentes de 

integração. A Conselheira Marta Maximo perguntou qual seria a agenda das Feiras desses 

agentes de integração. O Presidente se comprometeu a enviar esta informação assim que 

recebesse a confirmação do CIEE e os procedimentos para consulta. O Presidente deu posse 

aos novos Conselheiros Marcelo Faria Porreti, titular, Ramon Leonardo Bernardes Leite, titular 20 

discente e Wellita Martins Klein, suplente discente. Prosseguindo com os itens de pauta, o 

Conselheiro André Couto explanou sobre a Semana de Ensino Pesquisa - SEPEX. Dentre os 

informes, constaram a prorrogação dos prazos de inscrição, a possibilidade de inscrição de 

outros Campi, o envio de cartazes aos Campi, e informou que até aquela data já estavam 

inscritas para participação na SEPEX, 80 atividades entre oficinas, palestras. Informou também 25 

que o material enviado será correspondente às inscrições, em especial as camisas, que foram 

submetidas à uma compra menor, abrangendo apenas organizadores dos eventos da SEPEX, 

ou seja, docentes, técnicos administrativos e alunos que efetivamente estão na organização e 

que desta forma, servirá como instrumento de identificação.  Com relação aos cartazes 

promocionais da Feira, informou que já encaminhou aos Campi e sugeriu que fossem 30 

distribuídos nas Prefeituras com o objetivo de encaminhamento às escolas municipais. O 

conselheiro Marcus Springer sugeriu a prorrogação das inscrições para os eventos da SEPEX no 

Campus Angra dos Reis até 29/09/2017, os conselheiros André Couto e Sandro Sgambato, 

concordaram ressaltando apenas possíveis dificuldade para o próprio Campus em termos de 

prazo. O Conselheiro André Fonseca, comunicou que, no Campus de Valença, estarão 35 

realizando simultaneamente a SEPEX, mais dois outros eventos, como a Semana do 

Administrador. Citou a feira promovida pela Coordenação de Alimentos. Na oportunidade, o 

Conselheiro perguntou sobre a realização da JIPP. O Conselheiro André Couto explicou que é 

um evento integrante, dentro da SEPEX. A Conselheira Marta Maximo enfatizou que o PIBIC 

também caminha para a descentralização. O Conselheiro André Couto levantou que a principal 40 

dificuldade é a avaliação externa.  O Conselheiro André Couto sugeriu que a Prefeitura de 

Barra do Piraí fosse convidada a participar do evento. O Conselheiro André Fonseca concordou 

e disse que já existe esse anseio. O Conselheiro Marcus Springer comunicou que, quanto à 

SEPEX, o Campus Angra dos Reis convidou, objetivando uma maior integração empresarial, a 

empresa TECHNIP e outras para uma mesa redonda, e enfatizou que já em um primeiro 45 

momento, as empresas pontuam o domínio da língua inglesa como fator indispensável para 

uma possibilidade de seleção para os seus quadros. O Conselheiro Marcus Springer citou as 



palestras da SEBRAE para a região. A semana de Metalurgia que ocorreu essa semana muito 

semelhante à SEPEX. O Conselheiro José Carlos Soares informou que no dia 6 de setembro, 

haverá uma palestra seletiva da TECHNIP no Campus Maracanã e ofereceu para convidar os 50 

interessados de todos os Campi. O Conselheiro Marcelo Porreti comentou que a aproximação 

nas escolas  particulares  é um complicador, devido à baixa adesão das mesmas e a falta de 

entendimento sobre a real importância do evento para o jovem da região. E perguntou como 

funciona os JIFET’s, jogos interescolares envolvendo os Cefet’s e os Institutos Federais da 

região sudeste. O Conselheiro André Couto informou que seria interessante verificar a melhor 55 

forma de participação com a Coordenação de Educação Física, mais especificamente com 

Coordenador Gilmar. O Presidente informou sobre o Curso de Empreendedorismo Social em 

parceria com o SEBRAE. O conselheiro André Couto explanou solicitando uma maior 

divulgação nos Campi sobre as datas sugeridas para a realização da ação, que seria de 28 a 

31/08, informando que as inscrições ainda são poucas e o prazo termina dia 24/08. Também 60 

mencionou o perfil indicado aos candidatos, uma vez que o conhecimento será reproduzido 

para os alunos. Além de docentes, a capacitação está aberta para técnico administrativos. O 

Conselheiro Marcus Springer, informou que existe o projeto de realizar em novembro o fórum 

de sustentabilidade da Costa Verde no Campus Angra dos Reis.  O Conselheiro André Couto 

sugeriu que seria interessante a participação da ITESS. A Conselheira Regina Fátima informou 65 

que analisará junto à Coordenação da ITESS. Seguindo para os assuntos gerais, a Conselheira 

Marta Maximo informou que, como representante da Extensão no CONPUS de Nova Iguaçu, 

juntamente com a professora Charlene Cidrini, está elaborando algumas propostas para 

alteração de pontuação na planilha RAD com relação às ações de extensão, devido a demandas 

de docentes de Nova Iguaçu. Disse ainda que as alterações aprovadas no CONPUS serão 70 

levadas ao CONEX para apreciação, para que a proposta possa sair do próprio CONEX para ir ao 

CEPE. O Conselheiro André Couto sugeriu a equivalência das ações da extensão na RAD com os 

projetos de pesquisa. O Conselheiro Marcelo de Alencar ressaltou o trabalho no ano anterior 

sobre a planilha RAD, e os fatores limitantes inerentes à própria natureza da planilha. A 

Conselheira Marta Maximo discordou no que diz respeito a equiparar a pontuação dos 75 

projetos de extensão com os projetos de Pesquisa, pois os últimos geralmente duram, no 

mínimo, por 2 anos e têm natureza e finalidades distintas dos de extensão. O Conselheiro 

Marcelo Porreti sugeriu que o próximo Encontro de Extensão seja dividido por área temática e 

englobando todos os Campi. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença 

de todos e deu por encerrada a sessão determinando que a servidora Carolina Cerveira 80 

Pacheco redigisse a presente ata.  

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2017.  
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