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 Ata da Sétima Reunião Ordinária da Comissão de Extensão do ano de dois mil e dezessete, da Pró-

Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Aos vinte e um

dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, no Auditório do Curso de Música do De-

partamento de Artes, às nove horas em primeira chamada, às nove horas e quinze minutos em se-

gunda chamada, realizou-se a sétima 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 três de agosto

de dois mil e dezessete; 3) Posse de novos membros; 4) Processos a serem distribuídos; 5) Análise

de  processos  distribuídos;  6)  Informes. Presidida  pelo  professor  Etevaldo Almeida Silva, Pró-

Reitor de Extensão, a reunião contou com a presença dos seguintes membros:  Aluísio Dutra de

Oliveira – CAP/Patu; Ana Augusta da Silva Campos – Administração/FACEM; Ênio Virgílio de

Oliveira Matias – Matemática/FANAT;  Filipe da Silva Peixoto – Geografia/FAFIC;  Francisco

Fabiano de Freitas Mendes – História/FAFIC;  Jammara Oliveira Vasconcelos de Sá – Letras

Vernáculas/FALA; Jessica Neiva de Figueiredo Leite – DECA/PROEX; Lucineire Lopes de Oli-

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

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

DIEX/PROEX;  Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues – Direito/FAD e  Shirlene Santos

Mafra Medeiros – CAC/Caicó.  As ausências dos seguintes membros foram justificadas:  Alysson

Mendes de Oliveira – Informática/FANAT e  Maria Edgleuma de Andrade – Educação/FE. Os

demais membros não compareceram à reunião. O Presidente iniciou a reunião desejando boas vin-

das a todos os presentes. Justificou que a reunião do mês de setembro só pôde acontecer na terceira

semana, devido ao feriado na primeira quinta-feira do mês e a parada dos docentes na quinta-feira

seguinte. O primeiro ponto tratou da aprovação da pauta, sendo esta aprovada por unanimidade. No

segundo ponto, a Ata da Reunião do dia três de agosto de dois mil e dezessete foi aprovada com cin-

co abstenções. Em seguida, ocorreu a posse da professora Lucineire Lopes de Oliveira como repre-

sentante titular do Departamento de Enfermagem/FAEN. No quarto ponto, distribuíram-se os se-

guintes processos para análise: processo número duzentos e um de dois mil e dezessete – Projeto:

Acadêmicos da ZN, coordenado pela Técnica Administrativa Priscila Nogueira Kruger, do Comple-

xo Cultural da UERN – CCUERN, relatora Lucineire; processo número duzentos e dois de dois mil

e dezessete – Projeto: Aprimoramento dos conceitos matemáticos básicos para os professores dos

anos iniciais da cidade de Patu-RN, coordenado pelo professor Francinário Oliveira de Araújo, do

Departamento de Matemática e Estatística – CAP, relator Ênio. O professor Ênio sugeriu que fosse
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enviado junto com a pauta, antes da reunião, o resumo de cada ação a ser distribuída para que os

membros tenham conhecimento da ação antes de escolher para análise.  Processo número duzentos

e três de dois mil e dezessete – Projeto: Bola da vez: esporte universitário no município de Mosso-

ró/RN, coordenado pelo professor João Batista da Silva, do Departamento de Educação Física –

FAEF, relator Filipe, e processo número duzentos e quatro de dois mil e dezessete – Evento: IX

Concerto Harmonia Jovem, coordenado pelo professor Isac Rufino Araújo, do Departamento de Ar-

tes – FALA, relatora Jammara. Posteriormente, passou-se à análise dos processos distribuídos em

reuniões anteriores: processo número cento e noventa e oito de dois mil e dezessete – Curso de Ex-

tensão Língua Brasileira de Sinais: LIBRAS, coordenado pela professora Ana Lúcia Oliveira Agui-

ar, da Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas – DAIN, com relatoria de Jammara. No parecer,

Jammara sugere ajuste no cronograma que previa atividades para o mês de agosto e nesse mês a

proposta ainda estava sob análise; a professora reforçou que a recomendação não se trata de diligên-

cia apenas um ajuste. Luziana, técnica administrativa da DAIN, explicou que o curso acontece se-

mestralmente a partir das demandas de seus profissionais, por isso não há como cadastrá-lo no SIG-

Proj antecipadamente. A professora Mayra sugeriu que a DAIN criasse um programa de extensão,

pois este é aprovado por dois anos; informou que os relatórios seriam enviados a cada semestre para

comprovar que as ações estão acontecendo e para a expedição dos certificados; disse, também, que

dessa forma a Comissão não precisará aprovar um curso que já esteja acontecendo. A professora

Rosimeiry comentou que a ideia de criar um programa é interessante para institucionalizar as ações,

mas acredita que as ações promovidas pela DAIN irão acontecer institucionalizadas ou não. A pro-

fessora Jéssica colocou que acha que precisa ser institucionalizada, pois é muito delicado promover

ações pela Universidade sem que ela tenha conhecimento.  Jéssica concordou com a sugestão de

Mayra, e complementou dizendo que podem ser criadas várias ações dentro de um Programa sem

ser necessário institucionalizar cada curso por vez. Colocou-se em votação e a proposta do Curso de

Extensão Língua Brasileira de Sinais: LIBRAS foi aprovada por unanimidade. A professora Rosi-

meiry disse compreender a fala de Jéssica, mas informou que não há uma determinação da Univer-

sidade de que as ações tem que ser institucionalizadas, entende que é importante porque a DAIN in-

tegra a Universidade e precisa da certificação, mas a questão de ser ou não determinante a procupa,

pois há eventos que não dá tempo de seguir os trâmites antes da realização. O professor Etevaldo

ressaltou a importância da institucionalização das ações na Pró-Reitoria de Extensão para pontuação

nos pedidos de dedicação exclusiva, para a avaliação da Universidade pelo Instituto Nacional de Es-

tudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, para as avaliações dos cursos, para o recre-

denciamento da Universidade junto ao Conselho Estadual de Educação. A professora Mayra lem-

brou que está aberto na página da PROEX o formulário para registro de atividades de extensão

eventuais e de curta duração realizadas em instituições externas à UERN e que o formulário está
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sendo pouco usado. Os professores Ênio e Rosimeiry revelaram não ter conhecimento deste formu-

lário. Mayra comunicou que o mesmo já foi divulgado na Comissão de Extensão em reuniões ante-

riores. Mayra explicou que o formulário foi pensado para ações externas, por exemplo, quando um

professor é chamado para realizar uma palestra numa escola. O professor Ênio perguntou como é

feita a validação. Mayra informou que está tudo explicado na página, é necessário anexar uma de-

claração da escola ou órgão que convidou para comprovar a participação. Em seguida, passou-se

para o processo número cento e noventa e nove de dois mil e dezessete – Núcleo Tecnológico de

Engenharia de Software, coordenado pela professora Cicília Raquel Maia Leite, do Departamento

de Informática – FANAT, com relatoria de Ênio e o processo número duzentos de dois mil e dezes-

sete – Projeto: Universidade em Ação, coordenado pela professora Marlucia Barros Lopes Cabral,

do Departamento de Letras – CAWSL, com relatoria de Jéssica. Foram aprovados por unanimidade.

Nos informes do Presidente, o professor Etevaldo comunicou que o Comitê de Avaliação concluiu o

formulário de avaliação e o próximo passo será a avaliação in loco que deve iniciar com a próxima

gestão da Pró-Reitoria de Extensão, com as ações aprovadas para o ano letivo de dois mil e dezesse-

te. A professora Rosimeiry perguntou se os membros do Comitê são permanentes. Etevaldo respon-

deu que o mandato dos membros é de dois anos, podendo ser renovado por mais dois. Mayra lem-

brou que o formulário ainda está na fase de teste e por isso será aplicado num percentual pequeno

de ações aqui em Mossoró. Rosimeiry perguntou o que será feito ao final do processo avaliativo.

Mayra explicou que a intenção é realizar processos formativos para reverter os resultados em me-

lhorias para as ações de extensão junto à comunidade. O professor Etevaldo também informou que a

exemplo do ano passado, o Colóquio de Extensão acontecerá na Semana de Ciência e Tecnologia,

porém, neste ano, as atividades da extensão, da pesquisa e do ensino acontecerão em dias separados

para que o público possa participar de todos os momentos. Etevaldo alertou para a necessidade de

um envolvimento maior dos membros da Comissão de Extensão, pois no ano passado essa partici-

pação ainda foi pequena. Nos informes dos membros, a professora Mayra comunicou que em julho

do ano corrente foi aprovada a resolução da Curricularização da Extensão, e que a resolução está

disponível para consulta na página da PROEX, nela consta que a partir da publicização do manual

de orientação para a inserção da curricularização nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação

haverá um prazo de três anos para que todos os cursos insiram a extensão no seu processo formativo

para todos os alunos. Após alguns anos de discussão e amadurecimento sobre a curricularização, a

Pró-Reitoria de Extensão juntamente com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e a Diretoria de

Informatização conseguiu sistematizar esse manual de orientação. Mayra fez uma breve apresenta-

ção do manual e informou que está previsto um momento no Colóquio de Extensão para discutir

cada ponto; informou, ainda, que no dia dezessete de outubro deste ano, na UFERSA, às quatorze

horas, participará de uma discussão sobre curricularização junto com a professora Nadege, da Uni-
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versidade Federal de Campina Grande, e a professora Fátima, da UFRN, onde cada uma mostrará

como está o processo de curricularização nas suas universidades. A professora Rosimeiry sugeriu

que a PROEX enviasse memorandos aos Núcleos Docentes Estruturantes comunicando sobre o ma-

nual de orientação e sobre o evento do dia dezessete de outubro na UFERSA. Após os informes, a

professora Mayra agradeceu aos membros da Comissão de Extensão; disse que aprendeu muito em

todos os momentos de discussão e informou que encerrará o seu mandato como Diretora de Exten-

são no final do mês de setembro. O professor Etevaldo também comunicou o encerramento do seu

mandato como Pró-Reitor de Extensão, agradeceu a todos pelas contribuições e se colocou a dispo-

sição. As professoras Shirlene, Rosimeiry e Jammara parabenizaram o trabalho da gestão à frente da

Pró-Reitoria de Extensão. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião agradecendo

a presença de todos e, para constar, eu, Geordana Fernandes Souto do Monte Vasconcelos, lavrei a

presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente.

Prof. Etevaldo Almeida Silva
Pró-Reitor de Extensão

Membros Titulares da Comissão de Extensão:
Prof. Aluísio Dutra de Oliveira ______________________________________________________
Prof. Alysson Mendes de Oliveira (Justificou)__________________________________________
Prof.ª Ana Augusta da Silva Campos__________________________________________________
Prof.ª Ana Lúcia Oliveira Aguiar (Suplente)                                                                           ______  
Prof. Antônio Jânio Fernandes (Ausente)_______________________________________________
Prof. Cícero Bosco Alves de Lima (Ausente)____________________________________________
Prof.ª Daiany Ferreira Dantas (Ausente)_______________________________________________ 
Prof. Ênio Virgílio de Oliveira Matias _________________________________________________
Prof. Filipe da Silva Peixoto _________________________________________________________
Prof. Francisco Fabiano de F. Mendes _________________________________________________
Prof. Isac Axel de Medeiros Nogueira (Ausente)_________________________________________
Profª Jammara Oliveira Vasconcelos de Sá _____________________________________________
Prof.ª Jessica Neiva de Figueiredo Leite _______________________________________________
Prof. José Osimar Gomes de Lima (Ausente)____________________________________________
Prof.ª Josiane Maria de Castro Ribeiro (Ausente)________________________________________
Prof.ª Lúcia Musmée Pedrosa de Lima Rangel (Suplente)__________________________________
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 (Justificou)__________________________________________
Prof.ª Maria Elza de Andrade________________________________________________________
Prof.ª Mayra Rodrigues Fernandes ____________________________________________________
Prof.ª Raimunda Maria Marques de Azevedo (Ausente)___________________________________
Prof. Raimundo Nonato do Vale Neto (Ausente)_________________________________________
Prof.ª Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues ________________________________________
Prof. Shirlene Santos Mafra Medeiros _________________________________________________
Prof.ª Vera Cidley Paz de Lira e Castro Soares (Ausente)__________________________________
Prof.ª Wênyka Preston Leite Batista da Costa (Ausente) __________________________________
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Prof. Willian Coelho de Oliveira (Ausente)_____________________________________________


