
Governo do Estado do Rio Grande do Norte

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Pró-Reitoria de Extensão – PROEX

Comissão de Extensão - CE   

Ata da Segunda Reunião Ordinária da Comissão de Extensão do ano de dois mil e dezesseis, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Aos cinco dias do mês de maio de dois 

mil e dezesseis, às nove horas, no auditório do Departamento de Serviço Social / FASSO, realizou-

se a Segunda Reunião Ordinária da Comissão de Extensão do ano em curso, com a seguinte pauta: 

1) Aprovação da Pauta;  2) Aprovação da Ata da Reunião dos  sete  dias  de abril  de dois  mil  e 

dezesseis; 3) Posse de novos membros; 4) Processos a serem distribuídos; 5) Análise de processos 

distribuídos;  6)  Aprovação de  Ad Referenduns;  7)  Minuta de Resolução da Curricularização da 

Extensão; 8) Informes. Presidida pelo Professor Francisco Fabiano de Freitas Mendes, Pró-Reitor 

Adjunto de  Extensão,  em  substituição  ao  Professor  Etevaldo  Almeida  Silva,  Pró-Reitor  de 

Extensão. A reunião contou com a presença dos seguintes membros: Alexsandra Ferreira Gomes – 

Informática/FANAT; Aluísio Dutra de Oliveira – CAP/Patu; Allyssandra Maria Lima Rodrigues 

Maia – Ciências  Biomédicas/FACS  (Suplente);  Ana  Augusta  da  Silva  Campos – 

Administração/FACEM; Antônio Carlos Batista de Souza – Música/FALA; Cícero Bosco Alves 

de Lima - Química/FANAT; Daiany Ferreira Dantas - Comunicação Social/FAFIC; Danielle de 

Sousa  Bessa  dos  Santos –  Educação  Física/FAEF;  Ênio  Virgílio  de  Oliveira  Matias – 

Matemática/FANAT; Francisco Fabiano de Freitas Mendes – História/FAFIC; Jionaldo Pereira 

de  Oliveira –  Geografia/FAFIC  (Suplente);  Luciana  Alves  Bezerra  Dantas  Itto –  Ciências 

Biológicas – FANAT; Márcia Regina Farias da Silva – DECA/PROEX; Paulo Alfredo Simonetti 

Gomes – Ciências Biomédicas/FACS; Regiane Santos Cabral de Paiva – Letras/FALA; Risoleide 

Rosa  Freire  de  Oliveira -  CAWSL/Assú;  e  Rosimeiry  Florêncio  de  Queiroz  Rodrigues - 

Direito/FAD. As ausências dos seguintes membros foram justificadas: Antônio Júlio Garcia Freire 

– CAN/Natal;  Dulcian  Medeiros  de  Azevedo –  CaC/Caicó;  Maria  Aldinêz  Dantas – 

Física/FANAT;  Mayra Rodrigues Fernandes – DIEX/PROEX e  Willian Coelho de Oliveira – 

Filosofia/FAFIC, os demais membros não compareceram à Reunião. O Professor Fabiano iniciou a 

reunião desejando boas vindas a todos os presentes. O primeiro ponto de pauta tratou da aprovação 

da mesma, sendo esta  aprovada por unanimidade.  O segundo ponto foi  a aprovação da Ata da 

Reunião do dia sete de abril de dois mil e dezesseis, sendo esta também aprovada por unanimidade. 

Posteriormente, deu-se a posse do Professor Cícero Bosco Alves de Lima (Titular) representante do 

Departamento de Química – FANAT. Em seguida, distribuíram-se os seguintes processos para aná-

lise: processo número oitenta e oito de dois mil e dezesseis – Projeto: GESTANTES SEM ONDA 

DE ZIKA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA NÃO CONTAR COM A SORTE, coordenado pela 
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professora Líbne Lidianne da Rocha e Nóbrega, do Departamento de Enfermagem – FAEN, relator: 

Paulo Alfredo e processo número oitenta e nove de dois mil e dezesseis – Projeto: Extensão em Me-

dicina Intensiva, coordenado pelo Prof. Francisco Xavier Dantas Lins, do Departamento de Ciên-

cias Biomédicas – FACS, relatora: Luciana. Logo após, passou-se à análise dos processos distribuí-

dos em sessões anteriores: processo número cinco de dois mil e dezesseis – Projeto: EducArte: Edu-

cando pela arte nas escolas do semi-árido potiguar, coordenado pela Professora Suenia de Lima 

Duarte, da Diretoria de Educação, Cultura e Artes – DECA, com relatoria de Danielle, a professora 

expôs que inicialmente baixou diligências, pois a proposta cita parceria com a Prefeitura Municipal 

de Mossoró - PMM e não há nenhum documento que comprove, pediu esclarecimentos a proponen-

te em relação isso e foi respondido que a proposta ainda encontra-se em análise pela Prefeitura com 

relação aos custos, Danielle disse estar preocupada em aprovar a proposta antes de se ter resposta da 

Prefeitura e destinar de carga horária docente aos membros sem a certeza de realização da ação. 

Professora Márcia pediu para explicar a situação da proposta e informou que o projeto já é realizado 

em parceria com a PMM há cerca de três anos, o que está pendente é apenas a liberação de bolsas, 

que não implica na realização da ação, e que a proposta não visa distribuição de carga horária, visto 

que a mesma está vinculada ao Edital de Ações Voluntárias e o processo distribuição de carga horá-

ria docente do semestre dois mil e dezesseis ponto um já foi concluído na instituição. Diante das ex-

plicações a relatora anunciou parecer favorável a aprovação da ação. Colocou em votação e o proje-

to foi aprovado com quatorze votos a favor e uma abstenção. Processo oitenta e dois de dois mil e 

dezesseis - Evento: II SEMANA DA FACEM/III CONGEST/V SEMANA DO ECONOMISTA, 

coordenado pela professora Genivalda Cordeiro da Costa, do Departamento de Economia – FA-

CEM, com  relatoria de Ana Augusta, está em diligência; processo número oitenta e três de dois mil 

e dezesseis –  Evento: Seminário Gênero, Saúde e Enfermagem: ressignificando o sujeito', coorde-

nado pela professora Ellany Gurgel Cosme do Nascimento,  do Departamento de Enfermagem – 

CAMEAM, com relatoria de Allyssandra, foi aprovado por unanimidade; processo número oitenta e 

quatro de dois mil e dezesseis – Evento: Amostra 'Ética, saúde e enfermagem: dilemas morais e o 

impacto na assistência à saúde', coordenado pela Prof.ª Ellany Gurgel Cosme do Nascimento, do 

Departamento de Enfermagem – CAMEAM, com relatoria de Rosimeiry, foi aprovado por unani-

midade; processo número oitenta e cinco de dois mil e dezesseis –  Curso de Introdução ao SIG para 

o Turismo, coordenado pela professora Silvana Praxedes de Paiva Gurgel, do Departamento de Tu-

rismo – CAN, com relatoria de Michelle, foi aprovado por unanimidade e processo número oitenta 

e sete de dois mil e dezesseis – Projeto: Extensão Médica acadêmica para treinamento clínico e hu-

manização do cuidado em ambiente de pronto-atendimento, coordenado pelo professor Francisco 

Xavier Dantas Lins, do Departamento de Ciências Biomédicas – FACS, com relatoria de Luciana, 

foi aprovado por unanimidade. O sexto ponto tratou da aprovação dos seguintes  Ad Referenduns:  
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Ad Referendum número quatro de dois mil e dezesseis da Comissão de Extensão que aprova o Cur-

so Básico de Hidroginástica, coordenado pelo Prof. Adalberto Veronese da Costa, do Departamento 

de Educação Física – FAEF, com relatoria de Danielle e Ad Referendum número cinco de dois mil e 

dezesseis da Comissão de Extensão que aprova o Curso: EDUCAÇÃO DE USUÁRIOS E PESQUI-

SA NO PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES, coordenado pelo Técnico Administrativo Erison 

Natecio da Costa Torres, do Sistema Integrado de Bibliotecas Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas – SIB-

PeSCD, com relatoria de Marcos Nonato, ambos foram aprovados por unanimidade. Quanto ao séti-

mo ponto, sobre a minuta de Resolução da Curricularização da Extensão, professor Ênio sugeriu 

que fosse dado um prazo para que o Núcleo Docente Estruturante – NDE de cada Departamento 

analisem a minuta e assim os membros possam trazer uma discussão melhor. Professora Alexsandra 

informou já ter levado a minuta para discussão no NDE e que foram geradas muitas dúvidas, por 

isso propôs que fosse marcada uma reunião extraordinária da Comissão de Extensão com esse único 

ponto de pauta. Professora Luciana disse que no Departamento de Ciências Biológicas a mesma já 

foi discutida e que trouxe alguns questionamentos e sugestões. Professor Cícero sugeriu a realização 

da leitura sem tomar decisões nesta reunião. Professor Fabiano explicou que a resolução dá as re-

gras do que precisa ser feito e que o como deve ser feito será contemplado em um manual. Efetuou-

se a leitura da minuta. O parágrafo segundo do artigo sétimo diz que não poderá haver pré-requisi-

tos entre as Unidades Curriculares de Extensão – UCE, professora Luciana perguntou se será possí-

vel pré-requisito entre uma disciplina e uma UCE, Fabiano informou que não é possível e a profes-

sora sugeriu a inclusão dessa informação no texto. Após a leitura levantou-se um questionamento 

sobre se a UCE deve ser chamada de componente curricular, disciplina, estágio ou algo específico. 

Professora Rosimeiry perguntou se caso o um professor desenvolva um projeto de extensão e reso-

lva transforma-lo em UCE ele estará desvinculando esse projeto ou irá receber duas vezes carga ho-

rária para execução da mesma. Rosimeiry disse que essa é uma questão que precisa constar na reso-

lução, disse ainda que é a Pró-Reitoria de Extensão é quem deve impor como deve ser feita a curri-

cularização e creditação da extensão e não a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Professor Carlos 

Batista lembrou que é importante estabelecer critérios para a participação dos discentes em UCE's 

de outros cursos que não sejam os seus, pois é importante que sejam em áreas afins. Devido o 

adiantado da hora decidiu-se que a discussão da minuta continuará na próxima reunião para maiores 

esclarecimentos.  Por último, nos informes, professor Fabiano comunicou que o FORPROEX teve 

uma  boa  execução  e  recebeu  muitos  elogios  dos  participantes.  No  segundo  informe,  Fabiano 

anunciou que em breve todos receberão um documento sobre avaliação de propostas de ações de 

extensão  para  discussão  numa futura  reunião  da  Comissão.  No  último  informe,  sobre  o  Plano 

Interno de Cultura  da UERN, professora Marcia explicou que é  uma meta do planejamento da 

PROEX para esse ano, pois alguns Editais nacionais só aceitam propostas mediante a Universidade 
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possuir este plano e essa é uma orientação do Ministério de Cultura. Marcia informou que haverá a 

primeira reunião no dia dezessete de maio de dois mil e dezesseis para iniciar a discussão sobre o 

referido plano e convidou todos a participarem. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, em subs-

tituição, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Geordana Fernan-

des Souto do Monte, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Presiden-

te.

Prof. Dr. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Pró-Reitor Adjunto de Extensão

(Em substituição ao Presidente da Comissão de Extensão)

Membros Titulares da Comissão de Extensão:

Prof.ª Alexsandra Ferreira Gomes ____________________________________________________
Prof. Aluísio Dutra de Oliveira ______________________________________________________
Prof.ª Ana Augusta da Silva Campos__________________________________________________
Prof.ª Ana Lúcia Oliveira Aguiar (Ausente)_                                                                            ______ 
Prof. Antônio Carlos Batista de Souza _________________________________________________ 
Prof. Antônio Júlio Garcia Freire (Justificou)___________________________________________
Prof. Cícero Bosco Alves de Lima ____________________________________________________
Prof.ª Daiany Ferreira Dantas ________________________________________________________ 
Prof.ª Danielle de Sousa Bessa _______________________________________________________
Prof. Dulcian Medeiros de Azevedo(Justificou)_________________________________________
Prof. Ênio Virgílio de Oliveira Matias_________________________________________________
Prof. Francisco das Chagas Silva (Suplente)____________________________________________ 
Prof. Francisco Fabiano de F. Mendes _________________________________________________
Prof. Ivanaldo Gaudêncio (Ausente)__________________________________________________
Prof. Jean Mac Colle Tavares Santos (Ausente)__________________________________________ 
Prof.ª Luciana Alves Bezerra Dantas Itto_______________________________________________ 
Prof. Lucídio Clébeson de Oliveira (Ausente)___________________________________________
Prof. Marcos Nonato de Oliveira (Ausente)______ _____________________________________
Prof.ª Márcia Regina Farias da Silva __________________________________________________
Prof.ª Maria Aldinêz Dantas (Justificou)_______________________________________________ 
Prof.ª Mayra Rodrigues Fernandes (Justificou)__________________________________________
Prof. Paulo Alfredo Simonetti Gomes _________________________________________________ 
Prof.ª Raimunda Maria Marques de Azevedo (Ausente)___________________________________
Prof. Raimundo Nonato do Vale Neto (Ausente)_________________________________________
Prof.ª Risoleide Rosa Freire de Oliveira ________________________________________________
Prof.ª Regiane Santos Cabral de Paiva _________________________________________________
Prof. Rodolfo Ferreira Ribeiro da Costa (Ausente)_______________________________________
Prof.ª Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues ________________________________________ 
Prof. Willian Coelho de Oliveira (Justificou)____________________________________________
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