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

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. No sexto dia do mês de outubro de dois 

mil  e  dezesseis,  às  nove  horas,  no  Laboratório  de  Geoprocessamento  –  Departamento  de 

Geografia/FAFIC, realizou-se a Quinta 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 primeiro 

dia  de  setembro  de  dois  mil  e  dezesseis;  3)  Posse  de  novos  membros;  4)  Processos  a  serem 

distribuídos; 5) Análise de processos distribuídos; 6) Aprovação de Ad Referendum; 7) III Fórum de 

Extensão  do  Oeste  Potiguar,  IX  Colóquio  de  Extensão  e  II  Salão  de  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; 

Allyssandra  Maria  Lima  Rodrigues  Maia –  Ciências  Biomédicas/FACS  (Suplente); Ana 

Augusta  da  Silva  Campos –  Administração/FACEM;  Antônio  Carlos  Batista  de  Souza – 

Música/FALA;  Antônio  Júlio  Garcia  Freire  – CAN/Natal;  Cícero  Alves  de  Lima – 

Química/FANAT; 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;  Maria 

Aldinêz  Dantas –  Física/FANAT;  Mayra  Rodrigues  Fernandes –  DIEX/PROEX;  Raimunda 

Maria  Marques  de  Azevedo –  Turismo/FACEM;  Raimundo  Nonato  do  Vale  Neto – 

Departamento de Gestão Ambiental/FACEM e Willian Coelho de Oliveira – Filosofia/FAFIC. As 

ausências dos seguintes membros foram justificadas: Ana Lúcia Oliveira Aguiar – DAIN/Reitoria; 

Lúcia  Musmée  Pedrosa  de  Lima Rangel –  Enfermagem/FAEN;  Regiane  Santos  Cabral  de 

Paiva – Letras/FALA e  Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues - Direito/FAD, os demais 

membros não compareceram à Reunião. O Presidente iniciou a reunião desejando boas vindas a 

todos os presentes. No primeiro ponto que tratou da aprovação da pauta, antes da votação houve 

seguintes alterações: correção na data da ata que seria aprovada no segundo ponto e estava errada e 

a  inclusão  do  nome  do  professor  Raimundo  Nonato  do  Vale  Neto  para  tomar  posse  como 

representante titular do Departamento de Gestão Ambiental/FACEM. Após as alterações a pauta foi 

aprovada por unanimidade. No segundo ponto, a Ata da Reunião do primeiro dia de setembro de 

dois  mil  e  dezesseis  foi  aprovada  por  unanimidade.  Posteriormente,  tomou  posse  o  professor 
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Raimundo  Nonato  do  Vale  Neto  (Titular),  representante  do   Departamento  de  Gestão 

Ambiental/FACEM.  Em seguida,  distribuíram-se  os  seguintes  processos  para  análise:  processo 

número cento e treze de dois mil e dezesseis – Projeto: CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

– CONCEITOS E PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO, coordenado  pela 

professora Ana Lúcia Oliveira Aguiar, da Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas – DAIN, relator: 

Antônio Júlio; processo número cento e quatorze de dois mil e dezesseis – Evento: I Seminário de 

Direito de Família: atualizações do novo CPC, coordenado pela professora Ana Monica Anselmo 

Amorim, do Departamento de Direito – FAD, relator Fabiano e processo número cento e quinze de 

dois mil e dezesseis – Evento: II Simpósio de Segurança do Paciente, coordenado pela professora 

Érica  Louise  de Sousa Fernandes  Bezerra,  do Departamento de  Enfermagem – FAEN, relatora 

Allyssandra.  Logo após, passou-se à análise do processo distribuído na reunião anterior: processo 

número cento e onze – Evento: O Processo de Ensino/Aprendizagem da Matemática no Ensino 

Básico:  desafios  e  perspectivas,  coordenado  pelo  professor  Brunno  de  Castro  Trajano,  do 

Departamento de Matemática e Estatística – CAP, com relatoria de Alexsandra, foi aprovado por 

unanimidade.  No sexto ponto o  Ad Referendum número vinte e nove de dois mil  e dezesseis – 

CE/PROEX/UERN  que  aprova  o  evento:  CICLO  DE  PALESTRA:  OS  OFÍCIOS  DO 

HISTORIADOR,  coordenado  pelo  professor  Marcelo  Vieira  Magalhães,  do  Departamento  de 

História – CAWSL, relatora: Rosimeiry, foi aprovado por unanimidade. No sétimo ponto, sobre os 

eventos III Fórum de Extensão do Oeste Potiguar, IX Colóquio de Extensão e II Salão de Extensão 

professora Mayra anunciou que os mesmos acontecem durante a semana de Ciência e Tecnologia da 

UERN, os eventos da extensão serão de dezenove a vinte e um de outubro do ano em curso. Mayra 

disse que é muito importante a participação de todos da Comissão de Extensão, já que a intenção do 

evento é promover um momento de estudo e aprofundamento da compreensão sobre a extensão. 

Mayra expôs a programação do evento,  comunicou que as inscrições estavam abertas,  mostrou 

como fazer a inscrição e a submissão de trabalhos e informou que os artigos podem ser de ações de 

extensão  que  ainda  estejam  em  andamento,  não  é  necessário  estar  concluído.  Professor  Ênio 

perguntou se haviam duas formas de apresentação, banner e artigo. Professora Mayra respondeu que 

a  apresentação  é  em banner,  mas  para  a  inscrição  é  exigido  o  artigo.  Professor  Carlos  Batista 

colocou que a maioria dos alunos do curso de música envolvidos em ações de extensão estão em 

fase  de  conclusão  de  curso  e  muito  envolvidos  em  suas  monografias  e  talvez  por  isso  o 

Departamento  de  Artes  não  tenha  uma  participação  significativa  na  submissão  de  trabalhos. 

Professor Fabiano comentou que o fato de ser exigido um artigo para a apresentação dos trabalhos é 

muito  bom  por  três  motivos:  primeiro,  porque  ajuda  ao  professor  e  ao  aluno  a  renovar  o 

entendimento da ação, pois terá que ser escrito um texto; segundo, isso gera material que auxilia na 

elaboração do relatório final da ação; terceiro, o artigo é publicado nos anais do evento e depois o 
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coordenador junto com o aluno tem estrutura para aumentar esse texto para publicar em revistas de 

extensão. Fabiano lembrou que uma das atribuições do membro da Comissão de Extensão é ser 

multiplicador do que é discutido nas reuniões, portanto solicitou a todos que dilvulguem o Evento 

em seus Departamentos e avisem da necessidade de avaliadores para o Salão de Extensão, pediu 

ainda que todos os membros possam ser avaliadores. Professora Mayra informou que o Salão de 

Extensão acontecerá no dia vinte de outubro, na UFERSA, de oito as onze horas, reforçou o pedido 

de colaboração de todos nas avaliações, avisou que será enviado um formulário online, mas pediu 

que os membros presentes que desejassem participar desse processo já se colocassem a disposição. 

Professora Alexsandra ressaltou a importância da participação de todos, pois houve pouquíssimos 

avaliadores  no  Salão  do  ano  passado,  o  que  acabou  sobrecarregando  os  que  compareceram e 

atrasando os  horários  das  apresentações,  comunicou ainda  que a  professora Márcia  também se 

disponibilizou a coordenar o Salão de Extensão juntamente com ela e a professora Allyssandra. 

Professor  Carlos  Batista  sugeriu  que  a  PROEX  enviasse  solicitação  de  avaliadores  aos 

Departamentos.  Professora  Allyssandra  concordou  com  Fabiano  que  os  membros  devem  ser 

multiplicadores e também solicitou a todos que ajudem na divulgação do evento nas reuniões e nos 

grupos de whatsapp de seus Departamentos. Incentivou a participação de todos os presentes como 

avaliadores, mesmo de ações que não sejam da sua área de atuação. Professora Mayra lembrou que 

as avaliações serão feitas através do banner a partir da explicação do apresentador e portanto os 

trabalhos não serão enviados para os avaliadores, mas a posteriori será necessária também uma 

equipe que contribua com a leitura para fazer a revisão para publicação dos anais. Os seguintes 

professores se disponibilizaram a participar como avaliadores no Salão de Extensão: Raimunda, 

Ana Augusta, Carlos Batista, William, Ênio, Neto Vale, Jionaldo, Aldinêz e Luciana. Nos informes, 

professor William comunicou que o Núcleo Docente Estruturante do Departamento de Filosofia está 

discutindo  uma  atualização  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  e  está  sentindo  dificuldade  na 

implantação da curricularização da extensão devido ser um curso noturno no qual a maioria dos 

alunos trabalham durante o dia e no sábado pela manhã e assim não têm tempo para fazer extensão. 

Professor Neto Vale informou que a ADUERN ganhou a ação sobre o Governo do Estado para 

pagamento dos salários dos professores dentro do mês. Anunciou também que na última Assembleia 

da categoria foi definida uma atividade para o dia onze de outubro do ano em curso, a partir das 

dezesseis horas, uma blitz educativa na rotatória da Avenida Francisco Mota, no bairro Costa e Silva 

em Mossoró,  na  oportunidade,  serão  distribuídos  panfletos  e  será  conversado  com motoristas, 

motociclistas, ciclistas e toda a comunidade sobre o processo de sucateamento das universidades 

públicas e os recorrentes atrasos no pagamento dos salários dos servidores estaduais. Neto Vale 

comunicou ainda que no dia vinte e um haverá uma parada geral dos servidores estaduais. Mayra 

disse que essa parada é preocupante, pois acontece no dia da palestra de encerramento do III Fórum 
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de Extensão do Oeste Potiguar e IX Colóquio de Extensão. Diante disso, professora Márcia sugeriu 

a transferência do local da palestra para a UFERSA para evitar o esvaziamento da mesma.  Nada 

mais havendo a tratar, o Presidente, em substituição, encerrou a reunião agradecendo a presença de 

todos. E para constar, eu, Geordana Fernandes Souto do Monte, lavrei a presente ata que, depois de 

lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente.

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 (Ausente)______________________________________________
Prof.ª Ana Augusta da Silva Campos__________________________________________________
Prof.ª Ana Lúcia Oliveira Aguiar (Justificou)                                                                           ______ 
Prof.ª Ana Lúcia de França Medeiros (Ausente)_________________________________________
Prof. Antônio Carlos Batista de Souza _________________________________________________ 
Prof. Antônio Júlio Garcia Freire _____________________________________________________
Prof. Cícero Bosco Alves de Lima ____________________________________________________
Prof.ª Daiany Ferreira Dantas (Ausente)_______________________________________________ 
Prof.ª Danielle de Sousa Bessa _______________________________________________________
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 Josiane Maria de Castro Ribeiro (Ausente)________________________________________
Prof.ª Lúcia Musmée Pedrosa de Lima Rangel (Justificou)_________________________________ 
Prof.ª Luciana Alves Bezerra Dantas Itto_______________________________________________ 
Prof. Marcos Nonato de Oliveira (Ausente)_______ _____________________________________
Prof.ª Márcia Regina Farias da Silva __________________________________________________
Prof.ª Maria Aldinêz Dantas _________________________________________________________ 
Prof.ª Mayra Rodrigues Fernandes ____________________________________________________
Prof. Paulo Alfredo Simonetti Gomes (Suplente)________________________________________ 
Prof.ª Raimunda Maria Marques de Azevedo ___________________________________________
Prof. Raimundo Nonato do Vale Neto _________________________________________________
Prof.ª Regiane Santos Cabral de Paiva (Justificou)_______________________________________
Prof. Rodolfo Ferreira Ribeiro da Costa (Ausente)_______________________________________
Prof.ª Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues (Justificou)______________________________ 
Prof. Willian Coelho de Oliveira _____________________________________________________
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