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Ata da Terceira Reunião Ordinária da Comissão de Extensão do ano de dois mil e dezoito, da Pró-

Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Aos sete dias do

mês de junho do ano de dois mil e dezoito, no Auditório do Curso de Serviço Social do Departa-

mento de Serviço Social, às nove horas em primeira chamada, às nove horas e quinze minutos em

segunda chamada, realizou-se a terceira reunião ordinária da Comissão de Extensão do ano em cur-

so, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Pauta; 2) Posse de novos membros; 3) Processos a serem

distribuídos; 4) Análise de processos distribuídos; 5) Ad Referendum; 6) Solicitação de reconsidera-

ção de proposta não recomendada no edital de carga horária de extensão 2018.1/ 2018.2; 7) Curricu-

larização da Extensão; 8) Informes. Presidida pelo professor Francisco Fabiano de Freitas Mendes,

Pró-reitor Adjunto de Extensão, a reunião contou com a presença dos seguintes membros: Prof. Fili-

pe  da  Silva  Peixoto  –  Geografia/FAFIC;  Prof.  Emanoel  Márcio  Nunes  –  Pró-reitor  de

Extensão/PROEX; Prof. José Osimar Gomes de Lima – Ciências Sociais/FAFIC; Maria Edgleuma

de Andrade – Educação/FE; Ana Augusta da Silva Campos – Administração/FACEM; Shirlene San-

tos Mafra Medeiros – CAC/Caicó; Cicero Bosco Alves de Lima  – Química/FANAT; José Egberto

Mesquita Pinto – Ciências Biológicas/FANAT; Suzaneide Ferreira da Silva Menezes – Serviço So-

cial/FASSO; Wênyka Preston Leite Batista da Costa – Ciências Contábeis/FACEM; Rosimeiry Flo-

rêncio de Queiroz Rodrigues – Direito/FAD; Soraya Nunes dos Santos Pereira – CAP/Patu; Izete

Soares  da  Silva  Dantas  Pereira  –  Ciências  Biomédicas/FACS;  Ana  Lúcia  Oliveira  Aguiar  –

DAIN/Reitoria; Luís Marcos de Medeiros Guerra – DIEX/PROEX. Registrou-se a presença dos se-

guintes suplentes: Consísia Lopes dos Santos – CAMEAM/Pau dos Ferros; Maísa Clari Farias Bar-

balho de Mendonça  –  Ciências Biológicas/FANAT; Sérgio Luiz Pedrosa Silva  – Ciências Contá-

beis/FACEM. A  ausência  das  professoras  Jammara  Oliveira  Vasconcelos  de  Sá  –  Letras

Vernáculas/FALA e  Márcia Regina Farias da Silva – Gestão Ambiental/ FACEM foram justificadas

com antecedência. Os demais membros não compareceram à reunião. Primeiro ponto - O Presiden-

te iniciou a reunião desejando boas vindas a todos os presentes e colocando em votação a aprovação

da pauta. Professora Wênyka solicitou a antecipação do quinto ponto da reunião que tratava da soli-

citação de reconsideração de proposta  não recomendada no edital  de carga horária  de extensão

2018.1/ 2018.2, aceita pelos membros de forma unânime para, após a posse dos membros iniciar as
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atividades com a apresentação oral.  Sexto ponto (inversão)  - os professores Vagner Miranda de

Carvalho e Andreia Kaliane da Costa Lima argumentarem a necessidade, relevância da aprovação

do Evento Comemorativo dia do Administrador: inovando para gerar oportunidades. Dando conti-

nuidade, o segundo ponto discorreu com a posse das professoras titulares: Soraya Nunes dos San-

tos Pereira – CAP/Patu; Izete Soares da Silva Dantas Pereira – Ciências Biomédicas/FACS. E das

professoras suplentes Maísa Clari  Farias Barbalho de Mendonça – Ciências Biológicas/FANAT;

Concísia Lopes dos Santos – CAMEAM/Pau dos Ferros. Iniciando com a fala do professor Vagner

que discorreu que a proposta já ocorreu anos anteriores e que esse ano melhorou e submeteu. Infor-

mou que quando no resultado parcial constou como não recomendada buscou informações com a

Pró-Reitoria de Extensão e foi orientado a recorrer mediante formulário. O Professor informou que

fez as reformulações. Professora Andreia disse estar indignada pois apontava que o evento não tem

parceria porém sempre houve entre eles Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

– SEBRAE, Conselho Regional de Administração – CRA e reporta que a contribuição da UERN é

apenas com as horas dos professores. Justificou ainda que os alunos cobram por tal evento. Vagner

informou que ficou sem entender o motivo tendo em vista que explicou no formulário todas as con-

testações do parecer científico. Informou que após a reprovação final buscou informações junto ao

professor Luís Marcos e este expôs que foi reprovada em virtude do parecer técnico. Segundo Vag-

ner, o mesmo não visualizou tal parecer e apenas localizou-o no sistema no dia anterior a esta reuni-

ão da comissão. Informou que era algo simples para resolver tendo em vista que seria só ajustar. Po-

rém não viu para colocar na argumentação para defesa. Solicita a aprovação tendo em vista que rea-

lizará o evento e argumenta que a contribuição que a Universidade daria ao evento seria as horas,

bem como informa a situação constrangedora como não recomendado exposta na página da UERN

mediante os parceiros. Solicita que a situação seja revista pela comissão e o evento possa ser reco-

mendado. Solicita ainda, e faz um apelo também para a organização de um fórum sobre o SIGPROJ

tendo em vista que “o sistema não é fácil de lidar”. Neste momento o presidente agradece a expla-

nação, retoma a fala e solicita que os professores se retirem para que a comissão delibere sobre a si-

tuação. Com a ausência dos relatores dos pareceres professor Luís faz algumas considerações sobre

os dois pareceres informando que o primeiro tratava do publico externo e que foi sanado e que no

parecer técnico não atendeu as diligências. Que se tratava de abril a setembro mas o edital é para

2018.1 e 2018.2. Professor Egberto reforçou que não contemplou a regra do edital e que sugere ir

para o edital de fluxo contínuo e sugere como encaminhamento de voto tal sugestão. Professora Ana

Augusta estranhou a não recomendação e reforça o caráter de extensão da proposta. Professora Su-

zaneide colocou que é necessário que o edital estipule a carga horaria para o evento e sugere estimu-

lar esses eventos acoplados a outras ações. Considera que a não recomendação poderia ser evitada

se o edital previsse a carga do evento. Sugere que o próprio coordenador mude a proposta do edital
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de carga horária para o de fluxo contínuo e não a comissão, pois ele que vai escolher fazer ou não.

Edgleuma faz as seguintes sugestões para o processo: que o parecer técnico seja antes do científico,

pois interfere no parecer científico e que seja mandado para o proponente com bastante antecedên-

cia, sugere também no edital de resultado não expor as propostas não recomendadas apenas as apro-

vadas. Professora Ana Lúcia elogia o trabalho da Pró-reitoria de Extensão, e a presteza dos servido-

res, bem como a utilização do parecer técnico para fomentar o processo de avaliação e concorda

com a recomendação. Já a professora Rosimeiry vê nessa situação a necessidade de colocar a preo-

cupação e refletir sobre as questões de eventos na Universidade que transitam de um semestre para

outro. Professor Cícero acredita que o professor deve recorrer ao parecerista que apreciou e não a

comissão. O presidente reformou que a instância para recorrer seria a comissão mesmo. Reforçou a

satisfação de diante do universo de praticamente duzentas propostas apenas uma gerou tal debate.

Acrescentou ainda que imaginado o universo de cursos que a Universidade realizar, se todos forem

ser certificado pela extensão, seria um trabalho impossível de execução. Cabe ressaltar que é neces-

sário certificar apenas os que apresentam o DNA da extensão e não todas que envolvam público ex-

terno ou parcerias. Luís Marcos fala da complexidade de avaliar o período de real de execução de

planejamento de curso e informa que o próximo edital será trabalhado no sentido de superar os pro-

blemas percebidos nesta edição. O presidente retoma a fala e relembra o encaminhamento para vo-

tação que seria sugerir para o requerente submeter ao edital de fluxo contínuo recomendado pelos

professores Egberto e professora Suzaneide. Que foi aprovado pelos membros com duas abstenções.

No terceiro ponto, distribuiu-se os seguintes processos para análise: Processo número duzentos e

quatro de dois mil e dezoito – Atividades do Núcleo Docente Estruturante – NDEDME/CAP, do De-

partamento de Matemática e Estatística do Campus Avançado de Patu. Relatora Edgleuma; Processo

número duzentos e cinco de dois mil e dezoito – III Mesa Redonda – Os Bacharéis em Ciências

Contábeis da UERN frente aos concursos públicos, do Departamento de ciências Contábeis – DCC.

Relatora Ana Augusta. Posteriormente, passou-se à análise dos processos distribuídos em reuniões

anteriores: Processo número cento e noventa e dois de dois mil e dezoito Curso de extensão língua

brasileira de sinais: LIBRAS, da Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas/Reitoria. Foi constatado

duplicidade, deste modo já foi aprovado na reunião anterior. Relator Fabiano; Processo número cen-

to e noventa e três de dois mil e dezoito– Programa Ciclo de Colóquios em Física da UERN, do De-

partamento de Física. Encontra-se em diligência. Relator Egberto; Processo número cento e noventa

e quatro de dois mil e dezoito Evento X FIPED – Forum Internacional de Pedagogia, do Departa-

mento de Educação. Aprovado com unanimidade. Relatora Edgleuma; Processo número cento e no-

venta e cinco de dois mil e dezoito Projeto: Aperfeiçoamento em cirurgia buco-maxilo-facial: aten-

dimento especializado, gratuito e de qualidade, do Departamento de Odontologia de Caicó. Aprova-

do com unanimidade. Relator Egberto; Processo número cento e noventa e seis de dois mil e dezoi-
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to Evento Semana de Ciência da Computação – 2018 (SCC'18), do Departamento de Informática.

Aprovado com unanimidade. Relator Hallyson; Processo número cento e noventa e sete de dois mil

e dezoito Oficina de Iniciação ao Teatro para Crianças, da Pró-reitoria de Extensão. Encontra-se em

diligência. Relatora Vera; Processo número cento e noventa e oito de dois mil e dezoito Golpe de

2016: aspectos jurídicos, históricos e midiáticos, do Departamento de Comunicação Social. Aprova-

do com unanimidade. Relatora Rosimeiry; Processo número cento e noventa e nove de dois mil e

dezoito Filosofia com crianças e jovens: experiências de formação e pensamento na escola de edu-

cação básica, do Departamento de Filosofia de Caicó. Foi constatado a duplicidade, tendo em vista

que este foi aprovado no Edital de Carga horária, procedendo-se com o arquivamento da proposta.

Relatora Shirlene; Processo número duzentos de dois mil e dezoito Projeto de Cursos de Nivela-

mento, do Departamento de Informática de Natal. Inicialmente, considerado reprovado pela relatora

que fez a leitura do parecer sinalizando que não apresenta público externo, pois considerava que o

público era composto apenas por alunos com matrícula institucional. Rosimeiry questionou se se

tratava de matrícula institucional ou curricular e, Maísa levantou que entende que se trata de institu-

cional e deste modo, que o aluno já se vinculou, Professor Egberto corrobora com o parecer porque

identifica a limitação do público realizada pela proposta. Mas lembra que a matricula institucional é

apenas um vínculo provisório com a instituição mas que pode ou não se concretizar. Professora

Shirlene acrescenta que o projeto pode ser potencialmente de Ensino, e lembra que ensino, pesquisa

e extensão são indissociáveis. Professor Luís Marcos concorda com a fala da parecerista mas sugere

que seria melhor baixar diligência para o proponente ampliar ao público externo ou cadastre como

ensino se for só para público interno. Professora Rosimeiry lembra que por ser um vínculo provisó-

rio questiona se seria possível vincular a ensino. Professora Suzaneide lembra que esses casos le-

vam ao aprendizado e ao entendimento do que é extensão. Reforça que diante da própria necessida-

de dos alunos dessa proposta. Recomenda que o proponente faça uma avaliação para ajustar o proje-

to para extensão ou ensino. Professora Ana Lúcia ilustra como exemplo o aluno com matrícula que

se auto declara com deficiência que, mesmo tendo vínculo institucional nem sempre tem garantido

o vínculo curricular, pois pode haver indeferimento em virtude da junta profissional ter caráter deli-

berativo para avaliar o quando do referido aluno. Professor Egberto reforça a relevância do projeto

como estratégia de aproximar e fidelizar o vínculo dos potenciais alunos a instituição até o início

das aulas. Professor Fabiano expressa que no “mundo ideal” essa proposta deveria ser realizada em

uma escola pública e haveria o aproveitamento de edital de monitoria com proposta conjunta para

os alunos monitores darem o curso. Diante das discussões e novas compreensões sobre o entendi-

mento da proposta enquanto potencial e relevância tanto para a área de ensino quanto de extensão,

foi retomado pela relatora para uma nova análise e desta vez flexibilizando para colocá-lo em dili-

gência. Relatora Maísa; Processo número duzentos e dois de dois mil e dezoito Núcleo de Estudos
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em Qualidade e Segurança do Paciente – NEQSP, do Departamento de Enfermagem. Encontra-se

em diligência. Relato Luís; Processo número duzentos e três de dois mil e dezoito Núcleo de Estu-

dos de Cultura, Literatura e Língua Portuguesa – NECLEP, do Departamento de Letras Vernáculas.

Encontra-se em diligência. Relator Fabiano. O quinto ponto da pauta tratava-se sobre a aprovação

do Ad Referendum número vinte de dois mil e dezoito que aprovava o Processo número duzentos e

um de dois mil e dezoito Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde – NUPICS

do Departamento de Enfermagem. Aprovado com unanimidade pela comissão. Relatora Lucineire.

O sexto ponto da pauta que tratava da Curricularização da Extensão. Professora Maisa sugeriu que

fosse enviado o material por e-mail para uma leitura prévia e discutido na próxima reunião. Profes-

sor Luís reporta que a necessidade seria de apresentação em vinte minutos, porém professora Ana

Lúcia reforçou a inviabilidade nesta reunião em virtude do horário. Luís Marcos reforçou que de

todo modo, será apresentado a comissão de extensão anterior aos departamentos, porém, Fabiano

reforça que a exceção será se houver uma demanda urgente de Departamento será atendido. Profes-

sora Suzaneide sugere que será necessário receber o material antes para discutir curricularização e

creditação e serem replicadores nos seus Departamentos. Professor Luís informa que no  site da

UERN consta todo o material produzido e lá apenas não consta a apresentação. Fabiano lembra que

a curricularização está no Plano de Desenvolvimento Institucional e em uma resolução da Conselho

de Ensino, Pesquisa e Extensão- CONSEPE, que já foi discutido em momentos anteriores da comis-

são de extensão. Diante da Resolução foi pensado em se fazer uma instrução normativa e por fim o

manual para facilitar o processo de curricularização. Exceto a Resolução as outras ferramentas serão

passíveis de mudanças mediante contribuição da comissão. Em processo de finalização, o presiden-

te passou aos informes e professora Suzaneide socializou a realização do IV Seminário da pessoa

idosa. A Professora Ana Lúcia convidou a todos para participarem de evento de Inclusão que seria

realizado no dia posterior a reunião. Professor Emanoel reforçou o convite e a programação do Con-

gresso Brasileiro de Extensão Universitária – CEBEU, bem como relembrou a necessidade de saber

a quantidade de pessoas interessadas em participar para solicitar o transporte. Nada mais havendo a

tratar, o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e, para constar, eu, Anne Li-

zabelle Leite Duarte lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Presiden-

te.

Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Pró-Reitor Adjunto de Extensão
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Membros Titulares da Comissão de Extensão:
1. Prof.ª Daiany Ferreira Dantas   Ausente                                                                                                                
2. Prof. Filipe da Silva Peixoto   Ausente                                                                                                                 
3. Prof. José Osimar Gomes de Lima                                                                                                                         
4. Prof.ª Alexsandra Ferreira Gomes                                                                                                                         
5. Prof. Cicero Bosco Alves de Lima                                                                                                                         
6. Prof. Ênio Virgílio de Oliveira Matias   Ausente                                                                                                  
7. Prof. José Egberto Mesquita Pinto                                                                                                                         
8. Prof.ª Ana Augusta da Silva Campos                                                                                                                     
9. Prof.ª Wênyka Preston Leite Batista da Costa                                                                                                       
10. Prof.ª Maria Elza de Andrade   Ausente                                                                                                                
11. Prof.ª Michele de Sousa   Ausente                                                                                                                        
12. Prof.ª Márcia Regina Farias da Silva   Justificou                                                                                                  
13. Profª. Suzaneide Ferreira da Silva Menezes                                                                                                          
14. Prof.ª Jammara Oliveira Vasconcelos de Sá   Justificou                                                                                      
15. Prof.ª Vera Cidley Paz de Lira e Castro Soares   Ausente                                                                                    
16. Prof.ª Maria Edgleuma de Andrade                                                                                                                       
17. Prof.ª Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues                                                                                                 
18. Prof.ª Danielle de Sousa Bessa dos Santos   Ausente                                                                                           
19. Prof.ª Lucineire Lopes de Oliveira   Ausente                                                                                                        
20. Prof.ª Izete Soares da Silva Dantas Pereira                                                                                                            
21. Prof.ª Josiane Maria de Castro Ribeiro  Ausente                                                                                                  
22. Profª Soraya Nunes dos Santos Pereira                                                                                                                  
23. Prof. Miguel Henrique da Cunha Filho Suplente                                                                                                  
24. Prof.ª Shirlene Santos Mafra Medeiros                                                                                                                  
25. Prof. Antônio Jânio Fernandes                                                                                                                               
26. Prof.ª Ana Lúcia Oliveira Aguiar                                                                                                                           
27. Prof. Evandro Hallyson Dantas Pereira  Justificou                                                                                               
28. Prof. Emanoel Márcio Nunes                                                                                                                                 
29. Prof. Luís Marcos de Medeiros Guerra                                                                                                                  
30. Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes  Presidiu                                                                                           


