
ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro, na sala de reuniões da IETEC, foi realizada a 3ª 

sessão extraordinária do Conselho de Extensão, ano de 2015, sob a presidência de Maria Alice 

Caggiano Lima e com participação dos atuais conselheiros (as): Marcelo de Alencar Santana 

Irineu, Manoel Rui Gomes Maravalhas, Márcia das Neves Ferreira, André Alexandre Guimarães 

Couto, Suzy Darlen Dutra de Vasconcelos e Platini de Oliveira, João Paulo de Lima Braga. Às 5 

quatorze horas e trinta minutos a presidente abriu a sessão saudando os presentes e pediu 

que a avaliação da ata da sessão anterior ocorresse na próxima sessão. Todos de acordo, 

prosseguiu-se com a ordem do dia. A presidente informou que enviara a minuta da Resolução 

para conhecimento prévio. O conselheiro Manoel reiterou que a Resolução 001/2012 não 

contemplava todas as atividades da Diretoria de Extensão. Informou que a comissão destacou 10 

em azul os pontos que poderiam gerar demais discussões, a fim de obter contribuições dos 

demais conselheiros. Dentre as alterações, informou que foram incluídos os seguimentos pós-

graduação e cursos técnicos, e salientou a necessidade de uma Resolução específica para a 

Assistência Estudantil, registrando que a comissão se preocupou em oferecer 

encaminhamentos dentro da Resolução de Extensão para que, no futuro, haja um documento 15 

específico que contemple as políticas de Assistência Estudantil. A presidente comunicou que já 

foram iniciadas as providências para que a Assistência Estudantil tenha uma Resolução no ano 

de 2016. A Presidente agradeceu as contribuições da comissão e prosseguiu com a pauta. 

Diante das propostas encaminhadas pelo CEPE para a alteração da planilha RAD, o conselheiro 

André afirma que é mister o aprimoramento da tabela de Extensão, uma vez que certos 20 

conceitos precisam ser detalhados, a fim de definir, por exemplo, eventos institucionais e não 

institucionais. Fazendo-se necessário o encaminhamento de tais demandas ao CEPE. 

Conselheiro Marcelo ressaltou a importância da implantação de uma nomenclatura específica 

para os itens dispostos na tabela. A partir desses questionamentos, o Conselho sugeriu a 

divisão do item “Palestras, Seminários, Mesas-redondas, Workshops e outros eventos” em 25 

“Internacional”, “Nacional”, “Regional”, “Estadual” e “Local”, subdividindo-os em 

“Coordenação” e “Participação”. Conselheiro Marcelo sugeriu que, em um primeiro momento, 

a duração dos eventos não seja critério de avaliação, sendo subjetivo o tempo desprendido na 

organização. O conselheiro André salientou que o item “cursos” também precisa ser 

categorizado em “Coordenação” e “Participação”. Na contribuição do “Programa de pós-30 

graduação em Engenharia Mecânica e Tecnologia de Materiais” foi acolhida a proposta de 

pontuação mínima para atuação em outras atividades (pesquisa e/ou extensão e/ou 

complementares) além das atividades de ensino. No Encaminhamento do “Programa de pós-

graduação em Filosofia e Ensino” foram contemplados os itens de aumento da pontuação para  

“Organização de eventos”, com base no número de dias e de participantes. Pontuação: 35 

variação de 1 a 5 pontos. “Pontuação equivalente para projetos de extensão e atividades de 

pesquisa”, pois atualmente a Extensão é prejudicada por ser menos valorizada. Finalmente 

“Aumentar a pontuação para autoria de capítulos, organização e tradução de livros”, sendo 

esta última equiparada com a Pesquisa. Nada mais havendo a tratar, às 16 horas, a presidente 

deu por encerrada a reunião, determinando que a servidora Carolina Cerveira Pacheco, 40 

secretária do CONEX, redigisse a presente Ata que segue assinada por todos os presentes. 
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