
ATA DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CONEX 

Aos oito dias do mês de julho, no Microsoft Teams, foi realizada a 1ª sessão extraordinária do 

Conselho de Extensão, ano de 2020, sob a Presidência de Carlos Eduardo Pantoja. Com a 

presença dos seguintes conselheiros: André Luiz da Silva Fonseca, Sandro Mello Sgambato, 

André Alexandre Guimarães Couto, Ângelo Marcio da Silva, Maria Angélica Miranda 

Guimarães, Lais Amaral Alves, Marta Maximo Pereira, Camila Carneiro Dazzi, Charlene Cidrini 

Ferreira, Beatriz Martins Teixeira, Cristiane Passos de Mattos, Saulo Bohrer, Alexandre Ali 

Guimarães, Patricia Ferreira de Souza Lima, Marcelo de Alencar Santana Irineu e Thais de 

Castro Moraes. O Presidente do Conselho abre a sessão enfatizando a observância da 

celeridade tendo em vista a participação do mesmo em reuniões subsequentes. O conselheiro 

Ângelo pede um esclarecimento sobre a comissão no estágio interno no CEPE. Dando início ao 

ponto de pauta Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão e Edital PBEXT,  o presidente da sessão 

deu a palavra ao presidente da Comissão Especial Responsável pela Semana de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – SEPEX, no âmbito do Conselho de Extensão (CONEX), André Couto, para 

apresentar o parecer elaborado sobre a realização do evento neste ano de 2020. Essa 

Comissão, após diversas considerações a respeito do período de pandemia que estamos 

enfrentando e suspensão das aulas presenciais na instituição deliberou que a SEPEX de 2020 

não acontecerá de forma presencial, mas de forma totalmente remota.  André Couto apontou 

que o evento ocorreria de forma integrada, no que diz respeito aos campi, enfatizando a 

necessidade de uma Plataforma coesa. Para tal, a comissão sugere uma consulta preliminar ao 

DTINF sobre as opções como a RNP e o Teams. Outra consideração é quanto à alteração das 

datas, o que precisaria ser acordado junto às outras diretorias envolvidas. O presidente do 

CONEX agradeceu a contribuição da Comissão e pediu esclarecimento se há algum 

encaminhamento. André Couto apresentou a necessidade de um ofício para os outros 

conselhos e para o DTINF, para formalizar essas consultas. O conselheiro Ângelo sugeriu um 

representante de cada campi na comissão organizadora do evento, uma vez que nas últimas 

vezes, os campi também fizeram premiações. Também foi discutido na reunião que a ela 

caberá discutir e avaliar as viabilidades de colocar o evento neste formato em prática. O 

documento de contribuições apresentado pela comissão da SEPEX foi aprovado por 

unanimidade. Após esta votação, o presidente da sessão deu a palavra ao presidente da 

Comissão Especial responsável por Adequações e Estudo de Casos Relativos ao Editais PBEXT 

2020 e PBEXT-DH 2020, no âmbito do Conselho de Extensão (CONEX), Sandro, para apresentar 

o parecer sobre como seria o retorno das atividades dos projetos de extensão que foram 

contemplados com bolsa nos referidos editais. O conselheiro discorreu sobre as 3 propostas 

formuladas dentro desta comissão. Uma delas propunha o pagamento retroativo das bolsas. O 

Presidente do CONEX esclareceu que o pagamento retroativo não tem respaldo legal, 

dificultando um consenso. André Couto achou melhor o pagamento a partir de agosto, 

manifestando preocupação com os coordenadores de projeto que receberam a informação do 

DEAC de que as atividades dos projetos de extensão estavam suspensas e resolveu aguardar 

um posicionamento da Direção, do MEC e por isso perderiam esse direito. Sugeriu uma 

consulta aos coordenadores sobre a possibilidade de adequarem os projetos ao formato 

remoto. Angelo sugeriu a Sandro uma consulta ao financeiro se os projetos conseguiriam se 

adequar. Dentre as propostas pensadas pela comissão, foi apresentada aos conselheiros para 

votação a proposta de pagamento de bolsa a partir de Agosto (não retroativo) para os projetos 

aprovados nos Editais Nº001 / 2020 / DIREX (PBEXT 2020) e Nº002 / 2020 / DIREX (PBEXT-DH 

2020) que puderem adaptar a metodologia ao modelo remoto, que deverá ser descrito no 

formulário disponibilizado aos coordenadores através da ferramenta Google Forms. O total do 



valor das bolsas para 2020 que não foram entregues, seriam redistribuídas conforme permite 

o Edital, para os projetos aprovados no ranking estabelecido na comissão avaliadora dos 

projetos e não contemplados com bolsa. Alexandre esclareceu que o formulário que deverá 

ser preenchido pelo coordenador do projeto com informações sobre se é possível ou não 

adaptar o projeto de extensão ao formato remoto e como isso será feito, se for o caso, já está 

pronto, bastando dar um período para o retorno dos coordenadores. Angelo sugeriu a seleção 

dos bolsistas de forma remota. Patrícia sugeriu um prazo maior para adequar o projeto e 

enviar a documentação do bolsista. Charlene ressaltou a proximidade do período de férias 

docentes, o que impossibilitaria a reformulação dos projetos até o fim de julho. Alexandre 

apresentou o formulário. André Couto destacou duas datas principais: Primeiro, um prazo para 

os coordenadores receberem e enviarem o formulário. Segundo, um prazo para o envio dos 

dados do bolsista. Alexandre sugeriu o período entre os dias 09/07 e 10/08 para entrega do 

formulário preenchido e até 20/08 para apresentação dos documentos do bolsista. Os 

conselheiros discutiram sobre os ajustes das datas e configuração do formulário. Ângelo 

corroborou com o argumento da Patrícia acerca de um formulário simplificado, sem o 

cronograma separado por meses. Alexandre explicou que o formulário se estende conforme a 

opção em que o projeto vai se enquadrando. O conselho entrou em consenso sobre uma breve 

análise e ajustes no formulário e os prazos propostos. André Couto sugeriu que as propostas 

dos conselheiros relativas ao formulário sejam enviadas até hoje, no máximo amanhã. Dessa 

forma, a secretária do CONEX ficou encarregada de enviar o formulário por e-mail para que 

todos os conselheiros pudessem dar suas contribuições até o dia seguinte às 12h. Após este 

limite de tempo, o formulário seria finalizado pelo DEAC e divulgado a todos os 

coordenadores. A submissão foi aceita por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente do CONEX agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão 

determinando que a servidora Carolina Cerveira Pacheco redigisse a presente ata.  

 

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2020.  

 

André Alexandre Guimarães Couto 

Angelo Marcio da Silva 

Maria Angelica Miranda Guimaraes  

Lais Amaral Alves  

Marta Maximo Pereira  

Camila Carneiro Dazzi  

Charlene Cidrini Ferreira  

Beatriz Martins Teixeira 

Cristiane Passos de Mattos  

Saulo Santiago Bohrer 

Alexandre Ali Guimaraes 

Patricia Ferreira de Souza Lima  

Marcelo de Alencar Santana Irineu 

Thais de Castro Moraes  

 

 
 


