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Ata da Terceira Reunião Ordinária da Comissão de Extensão do ano de dois mil e dezessete, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. No quarto dia do mês de maio de dois 

mil e dezessete, no Auditório de Música do Departamento de Artes, às nove horas em primeira 

chamada  e  às  nove  horas  e  dez  minutos  em segunda  chamada,  realizou-se  a  terceira  reunião 

ordinária da Comissão de Extensão do ano em curso, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Pauta; 

2) Aprovação da Ata da Reunião do dia dois de fevereiro de dois mil e dezessete; 3) Posse de novos 

membros; 4) Processos a serem distribuídos; 5) Análise de processos distribuídos; 6) Aprovação de 

Ad Referendum e 7)  Informes. Presidida pela professora  Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro, 

Diretora de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão. A reunião contou com a presença dos seguintes 

membros: Alysson Mendes de Oliveira – Informática/FANAT; Ana Augusta da Silva Campos – 

Administração/FACEM;  Cícero  Bosco  Alves  de  Lima –  Química/FANAT;  Daiany  Ferreira 

Dantas – Comunicação Social/FAFIC; Filipe da Silva Peixoto – Geografia/FAFIC; Josiane Maria 

de  Castro  Ribeiro  –  CAWSL/Assu;  Lúcia  Musmée  Pedrosa  de  Lima  Rangel – 

Enfermagem/FAEN;  Luziana Filgueira de Aquino Oliveira – DAIN/Reitoria (Suplente);  Maria 

Audenôra das Neves Silva Martins – CAN/Natal (Suplente);  Maria Edgleuma de Andrade – 

Educação/FE;  Maria  Elza de Andrade –  Economia/FACEM;  Mayra Rodrigues  Fernandes – 

DIEX/PROEX;  Sérgio  Luiz Pedrosa  Silva –  Ciências  Contábeis/FACEM (Suplente);  Wênyka 

Preston Leite Batista da Costa – Ciências Contábeis/FACEM e  William Coelho de Oliveira – 

Filosofia/FAFIC. As  ausências  dos  seguintes  membros  foram  justificadas:  Aluísio  Dutra  de 

Oliveira – CAP/Patu; Francisco Fabiano de Freitas Mendes – História/FAFIC; Jessica Neiva de 

Figueiredo Leite – DECA/PROEX; Raimunda Maria Marques de Azevedo – Turismo/FACEM; 

Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues – Direito/FAD;  e  Shirlene Santos Mafra Medeiros 

– CaC/Caicó, os demais membros não compareceram à Reunião. A Presidente iniciou a reunião 

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

professora Audenora solicitou a inclusão de um ponto de pauta sobre certificação o mesmo foi 

incluso e a pauta foi aprovada por unanimidade. O segundo ponto tratou da aprovação da ata  da 

reunião do dia dois de fevereiro de dois mil e dezessete, sendo a mesma aprovada com quatorze 

votos a favor, nenhum contra e uma abstenção. No terceiro ponto, ocorreu a posse dos seguintes 

membros: professora Maria Elza de Andrade, representante titular do Departamento de Economia / 

FACEM  e  professora  Maria  Edgleuma  de  Andrade,  representante  titular  do  Departamento  de 

Educação / FE. Em seguida, distribuíram-se os seguintes processos para análise: Processo número 
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cento e oitenta e oito de dois mil e dezessete – Projeto: Júri Simulado, coordenado pelo professor 

Armando Lúcio Ribeiro, do Departamento de Direito – FAD, relatora Audenora; Processo número 

cento e oitenta e nove de dois mil e dezessete – Evento: II - Amostra 'Ética, saúde e enfermagem: 

dilemas morais  e  o  impacto na assistência  à  saúde',  coordenado pela  professora Ellany Gurgel 

Cosme do Nascimento, do Departamento de Enfermagem – CAMEAM, relatora Lúcia Musmée. 

Professora Mayra informou que por se tratar de um evento que acontecerá ainda no mês de maio do 

ano  em curso  o  parecer  precisa  ser  emitido  com urgência  e  o  mesmo  será  aprovado  por  Ad 

Referendum. Processo número cento e noventa de dois mil e dezessete – Projeto: PIECO - Práticas 

Integradas em Economia (e suas atividades), coordenado pelo professor Fagner Moura da Costa, do 

Departamento de Economia – CAWSL, relatora Elza e Processo número cento e noventa e um de 

dois  mil  e  dezessete  –  Evento:  AMOSTRA  GÊNERO,  SAÚDE  E  ENFERMAGEM: 

RESSIGNIFICANDO  O  SUJEITO',  coordenado  pela  professora  Ellany  Gurgel  Cosme  do 

Nascimento, do Departamento de Enfermagem – CAMEAM, relatora Josiane. Mayra lembrou que 

este evento também precisará ser aprovado por  Ad Referendum, pois acontece no mês em curso, 

antes  da  próxima  reunião  da  Comissão.  No  quinto  ponto,  ocorreu  a  análise  dos  processos 

distribuídos em reuniões anteriores: Processo número cento e oitenta e um de dois mil e dezessete – 

Projeto:  Estagio  extracurricular  da  Liga  Acadêmica  Mossoroense  de  Cirurgia,  coordenado  pelo 

Professor Yvis Gadelha Serra, do Departamento de Ciências Biomédicas – FACS, com relatoria de 

Lúcia Musmée, foram baixadas diligências. Processo número cento e oitenta e dois de dois mil e 

dezessete – Evento: I Encontro Educação em Direitos Humanos, coordenado pelo Professor Luiz 

Ricardo  Ramalho  de  Almeida,  do  Departamento  de  Educação  –  CAWSL,  com  relatoria  de 

Rosimeiry, foi aprovado com quatorze votos a favor, nenhum contra e uma abstenção. Processo 

número cento e oitenta e quatro de dois mil e dezessete – Evento: Ciclo de Colóquios em Física da 

UERN, coordenado pelo Professor Vamberto Dias de Mello, do Departamento de Física – FANAT, 

com relatoria de Alysson; processo número cento e oitenta e cinco de dois mil e dezessete – Evento: 

Gestão Pública e Controle Social, coordenado pelo Professor Benedito M. do Nascimento Costa, do 

Departamento de Ciências Contábeis – CAP, com relatoria de Wênyka e processo número cento e 

oitenta e seis de dois mil e dezessete – Projeto: Primeiros Socorros nas escolas, coordenado pela 

Professora Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes, do Departamento de Enfermagem – FAEN, 

com relatoria de Shirlene, foram aprovados por unanimidade. O processo número sete de dois mil e 

dezessete – Projeto de Extensão em Neurologia e Neurocirurgia- Liga Acadêmica de Neurologia e 

Neurocirurgia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - LIANNE UERN, coordenado 

pelo  Professor  André  Lima  Batista,  do  Departamento  de  Ciências  Biomédicas  –  FACS,  com 

relatoria de Tammy, continua em diligência. No sexto ponto, os Ad Referendum número quatro de 

dois mil e dezessete – CE/PROEX/UERN que aprova ações de extensão submetidas ao Edital de 
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Carga Horária dois mil e dezessete e o número cinco de dois mil e dezessete – CE/PROEX/UERN 

que reprova ações de extensão submetidas ao Edital de Carga Horária dois mil e dezessete, foram 

aprovados com apenas uma abstenção. O  Ad Referendum número seis de dois mil e dezessete – 

CE/PROEX/UERN que aprova o Evento de Extensão: O papel do CAP - UERN no contexto da 

extensão e da pesquisa científica, coordenado pelo professor Francinario Oliveira de Araujo, do 

Departamento de Matemática e Estatística – CAP, foi aprovado por unanimidade. O sétimo ponto 

tratou  sobre  certificação  de  ações  de  extensão,  a  professora  Audenora  questionou o  fato  dos 

certificados das ações de extensão saírem semestralmente enquanto, na sua opinião, deveriam sair 

anualmente como é feito na Pró-Reitoria de Pesquisa. Feita essa observação, a professora reclamou 

que enviou o relatório semestral e não destacou que queria receber os certificados, então a PROEX 

não os expediu. Mayra lembrou que a PROEX emite os certificados após o envio do Relatório Final 

das  ações  que  duram dois  semestres,  mas  quando  o  professor  solicita  no  relatório  parcial  os 

certificados são enviados. A professora Audenora insistiu dizendo que os certificados deveriam ser 

emitidos  anualmente,  mas  que  ela  queria  receber  semestralmente.  A  professoara  Josiane  se 

manifestou dizendo que não estava entendendo o que a  professora estava de fato solicitando e 

alertou para o fato de que são Pró-Reitorias diferentes e que cada uma tem o seu próprio modo de 

funcionamento. Audenora questionou ainda o porquê dos certificados não serem emitidos assim que 

o  relatório  é  entregue  sendo  necessário  o  coordenador  fazer  a  solicitação.  Professora  Mayra 

explicou que a logística para emissão de certificados é anualmente após a entrega do relatório final, 

porém quando um coordenador envia o relatório parcial e solicita os certificados, estes são emitidos 

para atende-lo. A professora Audenora falou que muitos professores do campus de Natal e também 

de outros  departamentos  não realizam as  atividades  de extensão submetidas  ao edital  de carga 

horária e que ela fica sobrecarregada com muitos alunos que a procuram para participar do seu 

projeto, já que muitos outros não acontecem. Mayra pediu que a professora oficializasse a denúncia 

para que a PROEX tivesse condições de investigar o que estava sendo afirmado. Nos informes, 

professor  Cícero  perguntou  se  há  possibilidade  de  haver  bolsas  para  alunos  participantes  dos 

projetos aprovados no edital de carga horária. Mayra informou que no ano passado conseguiu-se 

setenta bolsas de extensão e que a Pró-Reitoria de Extensão está batalhando para que seja mantida 

essa mesma quantidade para esse ano. Explicou que para o processo de seleção dos programas e 

projetos que serão contemplados é formada uma comissão com professores membros da comissão 

de extensão que se disponibilizam para esse trabalho. Ainda nos informes, Mayra comunicou a sua 

participação e do professor Etevaldo no Fórum de Pró-Reitores do Nordeste, de vinte e seis a vinte e 

oito de abril, em Recife. Professor William perguntou se há a possibilidade de colocar o formulário 

de ações de extensão para a plataforma íntegra, pois está com uma proposta que envolve pesquisa e 

extensão  e  é  necessário  preencher  dois  formulários  extremamente  diferentes.  Professora  Mayra 
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esclareceu que a Pró-Reitoria de Extensão percebe a necessidade de migrar para um formulário 

mais  simples  e  pretende  articular  com o  setor  de  informática  responsável  para  viabilizar  esse 

procedimento.  Professora  Lúcia  Musmée  informou  que  atualmente  responde  pela  ouvidoria  da 

UERN e solicitou a todos que, em todos os momentos que tiverem a oportunidade, divulguem o 

trabalho  da  ouvidoria,  pois  a  mesma  está  funcionando  e  encaminha  tudo  que  é  denunciado 

formalmente. Comunicou ainda que está sendo construída a página da Ouvidoria e alguns materiais 

informativos, assim como os relatórios dos anos de dois mil e quinze e dois mil e dezesseis e o 

regimento  aprovado  pelo  Conselho  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  –  CONSEPE,  já  estão 

disponibilizados  na  mesma.  Professor  Cícero  questionou  se  a  denuncia  pode  ser  anônima  e 

professora Lúcia respondeu que não, porém pode ser pedido sigilo. Professora Mayra comunicou 

que a UERN está fazendo parceria com o Canal Futura para a realização de uma atividade no 

Mossoró Cidade Junina, essa atividade é um projeto que tem a intenção de discutir e promover a 

sensibilização no combate à exploração e abuso sexual e ao trabalho infantil, convidou a todos que 

se interessarem em colaborar com essa ação a participar de uma reunião que acontecerá no dia onze 

de maio de dois mil e dezessete, às oito horas, na Pró-Reitoria de Extensão. Nada mais havendo a 

tratar, a Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Georda-

na Fernandes Souto do Monte Vasconcelos, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi 

assinada pelo Presidente.

Prof.ª Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro
Diretora de Extensão

Membros Titulares da Comissão de Extensão:
Prof. Aluísio Dutra de Oliveira (Justificou)_____________________________________________
Prof. Alysson Mendes de Oliveira ____________________________________________________
Prof.ª Ana Augusta da Silva Campos__________________________________________________
Prof.ª Ana Lúcia Oliveira Aguiar (Suplente)_                                                                           ______ 
Prof. Antônio Jânio Fernandes (Suplente)______________________________________________ 
Prof. Cícero Bosco Alves de Lima ____________________________________________________
Prof.ª Daiany Ferreira Dantas ________________________________________________________ 
Prof. Ênio Virgílio de Oliveira Matias (Ausente)_________________________________________ 
Prof. Filipe da Silva Peixoto_________________________________________________________
Prof. Francisco Fabiano de F. Mendes (Justificou)_______________________________________
Prof.ª Jessica Neiva de Figueiredo Leite(Justificou)______________________________________
Prof.ª Josiane Maria de Castro Ribeiro _________________________________________________
Prof.ª Lúcia Musmée Pedrosa de Lima Rangel __________________________________________ 
Prof.ª Luciana Alves Bezerra Dantas Itto (Ausente)______________________________________ 
Prof. Marcos Nonato de Oliveira (Ausente)_______ _____________________________________
Prof.ª Maria Aldinêz Dantas (Ausente)________________________________________________ 
Prof.ª Maria Edgleuma de Andrade ___________________________________________________
Prof.ª Maria Elza de Andrade________________________________________________________
Prof.ª Mayra Rodrigues Fernandes ____________________________________________________ 
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Prof.ª Raimunda Maria Marques de Azevedo (Justificou)__________________________________
Prof. Raimundo Nonato do Vale Neto (Ausente)_________________________________________
Prof.ª Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues (Justificou)______________________________
Prof. Shirlene Santos Mafra Medeiros (Justificou)_______________________________________
Prof.ª Tammy Rodrigues (Ausente)___________________________________________________ 
Prof.ª Wênyka Preston Leite Batista da Costa ___________________________________________
Prof. Willian Coelho de Oliveira _____________________________________________________


