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Ata da Sexta Reunião Ordinária da Comissão de Extensão do ano de dois mil e quatorze, da Univer-
sidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e
quatorze, às nove horas, no Laboratório de Geoprocessamento – Departamento de Geografia/FA-
FIC, realizou-se a Sexta Reunião Ordinária da Comissão de Extensão do ano em curso, com a se-
guinte pauta: 1) Aprovação da Pauta; 2) Aprovação da Ata da Reunião dos três dias de julho de dois
mil e quatorze; 3) Posse de novo membro; 4) Ações para dar ciência (aprovação dos  Ad Referen-
dum); 5) Distribuição de processos; 6) Análise de processos distribuídos; 7) Informes. Presidida
pelo Professor Adalberto Veronese da Costa, Pró-Reitor Adjunto de Extensão, a reunião contou com
a presença dos seguintes membros:  Adalberto Ximenes Leitão Filho – Filosofia/FAFIC;  Aione
Maria da Costa Sousa - Serviço Social/FASSO; Aluísio Dutra de Oliveira - CAP/Patu; Ana Lú-
cia Oliveira Aguiar - DAIN/PROPEG; Alexsandra Ferreira Gomes -  Informática/FANAT; An-
dréa Araújo de Jesus - Turismo/FACEM Antônio Carlos Batista de Souza - Música/FALA; An-
tônio  Cláudio  Noberto  Paiva -  Ciências  Contábeis/FACEM;  Antônio  Júlio  Garcia  Freire –
CAN/Natal;  Aureliano Aline Puça - Física/FANAT;  Bérgson da C. Rodrigues – Química/FA-
NAT; Brígida Lima Batista Félix – Educação/FE; Érica Louise de Souza Fernandes Bezerra –
DIA/PROEX;  Francisca Marta Machado Casado de Araújo – Ciências Biológicas – FANAT;
Francisco Fabiano de F. Mendes – História/FAFIC;  Jacinta de Fátima M. Malala – Adminis-
tração/FACEM; Josiane Maria de Castro Ribeiro - CAWSL/Assú; Leonildo Tchapas – Ciências
Econômicas/FACEM; Luziana Filgueira de Aquino Oliveira (suplente) – DAIN/PROPEG; Paulo
Alfredo Simonetti Gomes – Ciências Biomédicas/FACS;  Raimundo Nonato dos Santos Costa
(Suplente) – DECA/PROEX Regiane Santos Cabral de Paiva – Letras/FALA; Wendson Dantas
Araújo Medeiros – Gestão Ambiental/FACEM. As ausências dos seguintes membros foram justi-
ficadas: Lucídio Clébeson de Oliveira – Enfermagem/CAMEAM Izabel Calixta de Alcântara –
CAC/Caicó; Marcos Nonato de Oliveira – CAMEAM/Pau dos Ferros. O Presidente iniciou a reu-
nião desejando boas vindas e se apresentando a todos os presentes. Primeiramente, deu-se a aprova-
ção da Pauta, sendo esta aprovada com uma abstenção. No outro ponto foi aprovada a Ata da Reu-
nião dos três dias de julho de dois mil e quatorze, sendo esta aprovada por unanimidade. Posteri-
ormente,  tomaram posse os seguintes membros: a  TNS Luziana Filgueira de Aquino Oliveira
(suplente) do DAIN/PROPEG; o Prof. Antonio Júlio Garcia Freire (titular) do Campus Avançado
de Natal; a Prof.ª Alexsandra Ferreira Gomes (titular) do Departamento de Informática/FANAT; a
Prof.ª Andréa Araújo de Jesus (titular) do Departamento de Turismo/FACEM e o Prof. Paulo Al-
fredo Simonetti Gomes (titular) do Departamento de Ciências Biomédicas/FACS, os demais mem-
bros não compareceram à Reunião. Em seguida, procedeu-se a aprovação dos Ad Referendum que
aprovaram os seguintes processos: Processo número trinta e cinco de dois mil e quatorze – Projeto:
Núcleo de Apoio Vocacional para Estudantes – NAVE coordenado pelo professor Alexandre Wálla-
ce Ramos Pereira, do Departamento de Administração/CAMEAM; Processo número cinquenta e
dois de dois mil e quatorze – Projeto: Implantação do Centro Empreendedor do Semiárido Potiguar
– CETASP, coordenado pela Prof.ª Ana Augusta da Silva Campos, do Departamento de Adminis-
tração/FACEM; Processo número ciquenta e nove de dois mil e quatorze - Evento: Narrativas his-
tóricas: 10 anos do curso de Educação Física/CAMEAM; Processo número sessenta e um de dois
mil e quatorze – Evento: V Semana de Educação Física, Esporte e Lazer do CAMEAM, coordenado
pela Professora Ubilina Maria da Conceição Maia, do Departamento de Educação Física/CAME-
AM; Processo número sessenta e quatro de dois mil  e  quatorze – Evento:  Curso de Geografia
UERN-CAMEAM: 10 anos de conhecimento geográfico no Alto Oeste Potiguar, coordenado pela
professora Larissa da Silva Ferreira Alves, do Departamento de Geografia/CAMEAM; Processo nú-
mero sessenta e seis de dois mil e quatorze – Prestação de Serviço: Curso de formação continuada
para técnicos em Secretaria Escolar, coordenado pelo professor Etevaldo Almeida Silva, da Pró-
Reitoria de Extensão; Processo número setenta e um – Curso: Sistema Integrado de Administração
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Financeira, coordenado pelo professor Wogelsanger Oliveira Pereira, da Pró-Reitoria de Planeja-
mento, Orçamento e Finanças. Em outro ponto ocorreu a distribuição dos seguintes processos para
análise: Processo número setenta e quatro de dois mil e quatorze – Curso: Curso de Extensão LE-
DOR, coordenado pela professora Ana lúcia Oliveira Aguiar, da Diretoria de Apoio a Inclusão, Re-
latora:  Brígida;  Processo número setenta e cinco de dois mil e quatorze – Projeto: Tratamento de
Feridas Crônicas e a Implicação de sua Eficácia no Processo de Cicatrização em Moradores da Ci-
dade de Pau dos Ferros – RN, coordenado pela professora Niedja Cibegne da Silva Fernandes, do
Departamento de Enfermagem/CAMEAM, Relatora: Érica Louise; Processo número setenta e seis
de dois mil e quatorze – Projeto: “Zona Norte Limpa, Cheirosa e Arrumada”, coordenado pela pro-
fessora Silvana Praxedes de Paiva Gurgel, do Departamento de Turismo/CAN, Relator: Adalberto
Veronese; Processo número dois de dois mil e quinze – Projeto: Debate, Café e Cinema, coordena-
do pela professora Aurélia Carla Queiroga da Silva, do Departamento de Direito/CAN, Relatora:
Josiane; Processo número quatro de dois mil e quinze – Projeto: Um Olhar Multidisciplinar das
Drogas na Escola, coordenado pela professora Maria Audenora das Neves Silva Martins, do Depar-
tamento de Direito/CAN, Relator: Paulo Alfredo; Processo número nove de dois mil e quinze –
Projeto: DI nas escolas, coordenado pelo professor André Pedro Fernandes Neto, do Departamento
de Informática/FANAT, Relatora: Alexsandra; Processo número onze de dois mil e quinze – Pro-
jeto: Combatendo o Bulling nas Escolas: pelo direito à Dignidade, coordenado pelo professor Rogé-
rio Emiliano Guedes Alcoforado, do Departamento de Direito/FAD, Relator: Adalberto Ximenes;
Processo número treze de dois mil e quinze – Projeto: Ginástica Laboral e práticas corporais no
CAMEAM, coordenado pela professora Ubilina Maria da Conceição Maia, do Departamento de
Educação Física/CAMEAM, Relator: Carlos Batista; Processo número dezoito de dois mil e quin-
ze – Projeto: Desenvolvimento de um Sistema Integrado de Manutenção Acadêmica (SIMA) para a
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), coordenado pelo professor André Pedro
Fernandes Neto, do Departamento de Informática/FANAT, Relatora: Jacinta; Processo número de-
zenove de dois mil e quinze – Programa: PROGRAMA MAIS SAÚDE, coordenado pela professora
Cláudia dos Reis Lisboa, do Departamento de Educação Física/FAEF, Relatora: Brígida; Processo
número vinte e seis de dois mil e quinze – Programa: Estudos em Indiscipina e Violência na Escola,
coordenado pelo professor Jean Mac Cole Taveres Santos, do Departamento de Educação/FE, Re-
latora: Josiane; Processo número vinte e oito de dois mil e quinze – Projeto: Interseccão - Condici-
onamento Físico e Redimensionamento de Práticas Corporais com Bombeiros Militares em Pau dos
Ferros,  coordenado  pelo  professor  Bertulino  José  de  Souza,  do  Departamento  de  Educação
Física/CAMEAM, Relatora:  Érica Louise; Processo número trinta e cinco de dois mil e quinze –
Projeto:  Prescrição  de  atividade  física  à  servidores  da  segurança  pública  no  município  de
Mossoró/RN, coordenado pelo professor João Batista da Silva, do Departamento de Educação Físi-
ca/FAEF, Relator: Carlos Batista. No outro ponto, analisou-se o os seguintes processos: Processo
número trinta e seis de dois mil e quatorze – Projeto: ENGLISH FOR KIDS: Inglês para crianças na
comunidade, coordenado pelo professor Marcos Nonato de Oliveira, do departamento de Letras Es-
trangeiras/CAMEAM, com relatoria de Regiane e Érica, que foi aprovado com dezessete votos a
favor e uma abstenção; Processo número cinquenta e oito de dois mil e quatorze – Curso: Leitura e
Produção textual, coordenado pela professora Izabel Cristina da Costa Bezerra Oliveira, do Depar-
tamento de Turismo/CAN com relatoria de Marcos Nonato e Érica, no qual foi baixado diligência;
Processo número sessenta de dois mil e quatorze – Evento: V Corrida de Rua e II Carreirinha, coor-
denado pelo professor Bertulino José de Souza, do Departamento de Educação Física/CAMEAM,
com relatoria de  Carlos Batista, que foi baixado diligência;  Processo número sessenta e dois de
dois mil e quatorze – Evento: I Ciclo de Debates de Filosofia e Ensino da UERN, coordenado pelo
professor. Adalberto Ximenes Leitão Filho, do Departamento de Filosofia/FAFIC, com relatoria de
Josiane e Érica, aprovado com dezesseis votos a favor e duas abstenções; Processo número sessen-
ta e três de dois mil e quatorze – Evento: III Semana da Economia de 2014, coordenado pelo profes-
sor Leovigildo Cavalcanti de Albuquerque Neto, do Departamento de Economia/FACEM, com re-
latoria de Érica, foi baixado diligência; Processo número sessenta e cinco – Evento: Ciclo de Pales-
tra em Ciências Contábeis, coordenado pelo professor Aluísio Dutra de Oliveira, do Departamento
de Ciências Contábeis/CAP, com relatoria de Jacinta, foi aprovado com dezesseis votos a favor e
duas  abstenções;  Processo número  setenta  e  três  de  dois  mil  e  quatorze  – Projeto:  (PROEPA)
AÇÃO E PREVENÇÃO: uma avaliação parasitológica em manipuladores de alimentos das escolas

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103



públicas do município de Pau dos Ferros, coordenado pelo professor Márcio Adriano Fernandes
Barreto,  do Departamento de Enfermagem/CAMEAM, com relatoria de Érica,  foi  baixado dili-
gência; Processo número sessenta e sete de dois mil e quatorze – Evento: 4º Encontro Regional de
Química (ERQ)/3º Encontro Nacional de Química (ENQ), coordenado pelo Prof. Luiz Di Souza, do
Departamento de Química/FANAT, com relatoria de Francisca Marta, foi baixado diligência; Pro-
cesso número sessenta e oito de dois mil e quatorze – Curso: Curso de Extensão Língua Brasileira
de Sinais: LIBRAS, coordenado pela professora Ana Lúcia Oliveira Aguiar, da Diretoria de Apoio a
Inclusão – DAIN, com relatoria de Alexsandra, aprovado com dezessete votos a favor e uma abs-
tenção; Processo número  sessenta e nove de dois mil e quatorze - Núcleo de Estudos de Cultura,
Literatura e Língua Inglesa – NECLLI, coordenado pelo professor Jailson José dos Santos, do De-
partamento de Letras/CAMEAM, com relatoria de  Regiane, baixado diligência;  Processo número
setenta de dois mil e quatorze – UERN TV, coordenado pelo professor Fabiano José Morais da
Silva, do Departamento de Comunicação Social/FAFIC, com relatoria de Érica, baixado diligência;
Processo setenta e dois de dois mil e quatorze – Direito, Informação e Democracia, coordenado pelo
professora Déborah Leite da Silva, do Departamento de Direito/CAN, com relatoria de  Marcos
Nonato, foi aprovado com vinte votos a favor e uma abstenção; Processo número um de dois mil e
quinze – Projeto: (PROEPA) Ação e Prevenção: uma avaliação parasitológica em escolares da rede
pública de ensino do município de Pau dos Ferros, coordenado pelo professor Márcio Adriano Fer-
nandes Barreto, do Departamento de Enfermagem/CAMEAM, com relatoria de Érica, foi baixado
diligência; Processo número três de dois mil e quinze – Projeto: Documentários Turísticos 2015, co-
ordenado pelo professor Alcêdo Pinheiro Galvão, do Departamento de Turismo/CAN, com relatoria
de Andréa, após a professora Andréa ler o seu parecer o professor Paulo Alfredo perguntou a ela se
o projeto era em forma de cursos já que havia limite de vagas e a professora explicou que o projeto
possui versões anteriores e se trata da produção de vídeos que serão apresentados nas escolas, a pro-
fessora informou ainda que teve dificuldade em avaliar a proposta, pois não havia como saber se a
versão anterior do projeto foi executada como foi proposto, já que o projeto ainda está em andamen-
to e ainda não possui relatório final. O professor Adalberto Veronese sugeriu que as ações sejam
amadurecidas e que projetos que acontecem há vários anos sejam transformados em Programas ou
Núcleos de Extensão. O professor Wendson disse ter tido muitas dúvidas no momento de avaliação
das propostas que analisou por não existir na extensão um sistema de avaliação das ações. A profes-
sora Érica informou que a Pró-Reitoria de extensão pretende implantar a avaliação das ações de ex-
tensão no ano de dois mil e quinze. O professor Aluísio disse achar muito difícil fazer relatórios de
ações de extensão no SIGProj e sugeriu que fosse adotado outro meio. O professor Carlos Batista
sugeriu que as ações com relatórios pendentes não possam ser ressubmetidos. O professor Glébson
sugeriu que fosse incluído nos informes o sistema de avaliação do Colóquio de Extensão. Após essa
discussão o processo número três de dois mil e quinze foi colocado em votação e foi aprovado com
quinze votos a favor e cinco abstenções. Processo número cinco de dois mil e quinze – Projeto: Di-
reito, Informação e Democracia, coordenado pela professora Déborah Leite da Silva, do Departa-
mento de Direito/CAN, com relatoria de Jefferson, após a leitura do parecer pelo Presidente, pois o
parecerista não estava presente na reunião, o professor Glébson questionou o fato de o parecerista
ter colocado uma ressalva no parecer e mesmo assim ter sugerido a aprovação da proposta. E infor-
mou que já foi decidido em reunião anterior da Comissão de Extensão que não se devem aprovar
projetos com ressalva, portanto sugeriu que fosse baixada diligência. O professor Aureliano pergun-
tou se existe prazo para uma proposta ficar em diligência, pois houve uma proposta que o mesmo
avaliou e baixou diligência há mais de um mês e que até agora não houve resposta do proponente. A
professora Érica explicou que com o novo regimento da Extensão, que está sendo concluído pela
Pró-Reitoria de Extensão, uma proposta só poderá ficar em diligência até um mês. Quanto ao pare-
cer do professor Jefferson sobre o processo número cinco de dois mil e quinze a Comissão decidiu
baixar diligência devido à ressalva presente no parecer, com dezesseis votos contrários ao parecer e
cinco abstenções. Processo número sete de dois mil e quinze – Projeto: AGENCIA RADIOCOM,
coordenado pelo professor Marco Lunardi Escobar, do Departamento de Comunicação Social/FA-
FIC, com relatoria de Marcos Nonato, foi retirado da pauta devido a falta de parecer; Processo nú-
mero sete de dois mil e quinze – Projeto: Comunicação Institucional para o Terceiro Setor, coorde-
nado pela professora Paula Apolinário Zagui,  do Departamento de Comunicação Social/FAFIC,
com relatoria de Jacinta, foi baixado diligência; Processo número oito de dois mil e quinze – Pro-
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jeto: Custo de Vida Patu, coordenado pelo professor Francisco Tavares Filho, do Departamento de
Ciências Contábeis/FACEM, com relatoria de Jacinta, foi aprovado por unanimidade; Processo nú-
mero dez de dois mil e quinze – Programa: Educação Ambiental na Construção do Conhecimento,
coordenado pela professora Yaskara F. M. Marques Leite, do Departamento de Química/FANAT,
com relatoria de  Wendson, foi baixado diligência;  Processo número doze de dois mil e quinze –
Projeto: UERN TV, coordenado pelo professor Fabiano José Morais da Silva, do Departamento de
Comunicação Social/FAFIC, com relatoria de Érica, foi baixado diligência; Processo número qua-
torze de dois mil e quinze – Projeto: Fanáticos da Química 2015, coordenado pelo professor Anto-
nio Gautier Farias Falconieri, do Departamento  de Química/FANAT, com relatoria de Aureliano,
após a leitura do parecer o professor Aureliano sugeriu a reprovação da proposta pelos motivos in-
dicados no parecer, sendo um deles o texto de outro autor sem que o mesmo fosse indicado na pro-
posta. A professora Brígida falou que esse projeto já acontece há muito tempo, parabenizou o pare-
cerista pelo parecer detalhado, mas disse achar muito pesado o parecer de reprovação e sugeriu bai-
xar diligências.  A professora Aione parabenizou mais  uma vez o parecerista  pelos cuidados na
análise e disse que o mesmo está certo em reprovar a proposta. O professor Paulo Alfredo concorda
que não se deve copiar e colar textos de outros e disse ser a favor da reprovação. A professora Josia-
ne disse se preocupar muito com questões de plágio e concordou com a reprovação. O professor
Glébson disse que pensava que baixar diligência seria a melhor punição, mas que repensou com as
palavras dos colegas e também concordou com a reprovação. O professor Adalberto Veronese tam-
bém concordou que a proposta precisa ser reformulada. A professora Andréa parabenizou o parece-
rista pelo fato de prestar atenção a esses detalhes que ela mesma não tinha prestado até agora, pois
disse não achar que isso pudesse acontecer, mas que de agora em diante iria prestar mais atenção e
concordou com a reprovação. O processo número quatorze de dois mil e quinze foi colocado em vo-
tação e foi  reprovado com dezenove votos a favor da reprovação, nenhum voto contrário e duas
abstenções. Processo número quinze de dois mil e quinze – Programa: Programa de Promoção, As-
sistência e Educação em Saúde do Semiárido Potiguar, coordenado pela professora Patricia Estela
Giovannini, do Departamento de Ciências Biomédicas/FACS, com relatoria de Lucídio, foi aprova-
do por unanimidade; Processo número dezesseis de dois mil e quinze – Projeto: Núcleo de Estudos
de Cultura, Literatura e Língua Espanhola- NECLE, coordenado pela professora Marta Jussara Fru-
tuoso da Silva, do Departamento  de Letras/CAMEAM, com relatoria de Regiane, foi baixado di-
ligência;  Processo número dezessete de dois mil e quinze – Curso: Curso de Suporte Básico de
Vida, coordenado pelo professor Francisco Napoleão Tulio Varela Barca, do Departamento de Edu-
cação Física/FAEF, com relatoria de Lucídio, foi baixado diligência; Processo número vinte de dois
mil e quinze – Projeto: Estaleiro de Saberes 6ª edição, coordenado pela professora Josineide Silvei-
ra de Oliveira, do Departamento de Ciência da Religião/CAN, com relatoria de Ana Lucia, foi
aprovado com dezoito votos a favor e duas abstenções; Processo número vinte e um – Projeto: Qua-
lificação em Contabilidade Básica para Gestores e Não Contadores do Município de Mossoró, coor-
denado pelo professor Saulo Medeiros Diniz,  do Departamento de Ciências  Contábeis/FACEM,
com relatoria de Aluísio, foi aprovado dezessete votos a favor e duas abstenções; Processo número
vinte e dois de dois mil e quinze – Curso: Curso de Capacitação a Distância em Ambientes Virtuais
de Aprendizagem – Moodle, coordenado pelo professora Antonio Julio Garcia Freire, do Departa-
mento de Ciência da Religião/CAN, com relatoria de Alexsandra, foi aprovado com dezoito votos
a favor e uma abstenção; Processo número vinte e três de dois mil e quinze – Projeto: Práticas de
leitura e escrita no ensino fundamental: interação universidade-escola, coordenado pela professora
Risoleide Rosa Freire de Oliveira, do Departamento de  Letras/CAWSL, com relatoria de Regiane,
foi baixado diligência; Processo número vinte e quatro de dois mil e quinze Nº 024/2015 – Projeto:
A utilização do Texto Literário como material didático para aulas de espanhol no ensino médio das
escolas públicas de Mossoró, coordenado pela professora Regiane Santos Cabral de Paiva, do De-
partamento de Letras Estrangeiras/FALA, com relatoria de Marcos Nonato, foi retirado da pauta
por falta do parecer; Processo número vinte e cinco de dois mil e quinze – Projeto: Música e Arte na
Academia, coordenado pelo professora Lourival Bezerra da Costa Júnior, do Departamento de Fi-
losofia/CAC, com relatoria de Alexandre Milne-Jones, foi baixado diligência;  Processo número
vinte esete de dois mil e quinze - Projeto: Histórias de superação: atividade física e risco social en-
tre escolares do Bairro Manoel Deodato em Pau dos Ferros. 2ª Edição, coordenado pelo professor
Bertulino José de Souza, do Departamento de Educação Física/CAMEAM, com relatoria de Carlos
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Batista, foi aprovado com quinze votos a favor e três abstenções; Processo número vinte e nove de
dois mil e quinze – Projeto: Prática Pedagógica e Inclusão Escolar de Alunos com Deficiência: o
discurso de professores da rede municipal de Natal, coordenado pelo professor Daniel Bezerra de
Brito, do Departamento de Ciência da Religião/CAN, com relatoria de Adalberto Ximenes, foi bai-
xado diligência;  Processo número trinta de dois mil e quinze – Projeto: Constituição e Cidadania
nas Escolas, coordenado pela professora Mariana Vannucci Vasconcellos, do Departamento de Di-
reito/CAN, com relatoria de Adalberto Ximenes, foi aprovado com dezenove votos a favor e três
abstenções; Processo número trinta e um de dois mil e quinze – Projeto: Virando a Página na vida
de professores em formação – Práticas de Letramento na esfera acadêmica, coordenado pela profes-
sora Araceli Sobreira Benevides, do Departamento de Ciência da Religião/CAN, com relatoria de
Ana Lucia, foi aprovado com dezesseis votos a favor e uma abstenção. O professor Adalberto Ve-
ronese informou que os processos trinta e dois e quarenta e sete de dois mil e quinze, intitulados:
“Programa Raizes da Cultura Sertaneja – PROCULT 2ª Edição” e “Núcleo de Ensino de Cultura,
Literatura e Língua Portuguesa – NECLEP II Edição”  são propostos por professores substitutos e
por isso foram retirados da pauta. Em seguida deu-se continuidade as análises dos processos. Pro-
cesso número trinta e três de dois mil e quinze – Projeto: Mana: atividade física e dinâmicas de inte-
ração com usuários do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial de Pau dos Ferros, coordenado pelo
professor Bertulino José de Souza, do Departamento de Educação Física/CAMEAM, com relatoria
de Lucídio, foi aprovado com quatorze votos a favor e quatro abstenções; Processo número trinta e
quatro de dois mil e quinze – Projeto: Projeto de Extensão Socioeducativo sobre HPV, sua preven-
ção e vacinação, coordenado pela professora Izete Soares da Silva Dantas Pereira, do Departamento
de Ciências Biomédicas/FACS, com relatoria de Francisca Marta, foi baixado diligência; Processo
número trinta e seis de dois mil e quinze – Projeto: Segurando Nova Cruz, coordenado pelo Prof.
Glauber de Lucena Cordeiro, do Departamento de Direito/CAN, com relatoria de Francisco Fabi-
ano, foi aprovado com quinze votos a favor e duas abstenções;  Processo número trinta e sete de
dois mil e quinze – Projeto: Os processos de perda e luto no contexto da educação fundamental: dia-
logo com professores de ensino religioso da rede pública de ensino do município de Natal, coorde-
nado pelo professor João Bosco Filho, do Departamento de Ciência da Religião/CAN, com relatoria
de Maria José, foi aprovado com dezesseis votos a favor e uma abstenção; Processo número trinta
e oito de dois mil e quinze – Projeto: Tributação e cidadania, coordenado pelo professor Claudomi-
ro Batista de Oliveira Junior, do Departamento de Direito/CAN, com relatoria de Antonio Cláudio,
foi aprovado com quatorze votos a favor e duas abstenções; Processo número trinta e nove de dois
mil e quinze – Projeto: Direito ambiental nas escolas, coordenado pelo professor Marcelo Roberto
Silva dos Santos, do Departamento de Direito/CAN, com relatoria de Wendson, foi baixado dili-
gência; Processo número quarenta de dois mil e quinze – Projeto: Inventário do Oferta Turística de
Mossoró, coordenado pela professora Raimunda Maria Marques de Azevedo, do Departamento de
Turismo/FACEM, com relatoria de Maria José, após a leitura do parecer feita pelo Presidente, pois
a parecerista não estava presente na reunião, o professor Leonildo disse achar que o projeto Inventá-
rio da Oferta Turística de Mossoró se encaixa como uma ação de Pesquisa e não de Extensão e su-
geriu a reprovação da proposta. O professor Glébson discordou e disse entender o projeto com uma
pesquisa-ação e esta é uma linha da Extensão. O processo foi colocado em votação e foi aprovado
com oito votos a favor da aprovação, seis contra e quatro abstenções; Processo número quarenta e
um de dois mil e quinze – Projeto: Encontro com Autores em Ciências da Religião, coordenado
pelo professor João Bosco Filho, do Departamento de Ciência da Religião/CAN, com relatoria de
Josiane, foi baixado diligência;  Processo número quarenta e dois de dois mil e quinze – Projeto:
Consumidor Inteligente, coordenado pelo professor Fernando Gaburri de Souza Lima, do Departa-
mento de Direito/CAN, com relatoria de Alexandre Milne-Jones, foi baixado diligência; Processo
número quarenta e três de dois mil e quinze – Projeto: Núcleo de Estudos em Cultura Língua e Lite-
ratura Inglesa - NECLLI, coordenado pelo professor Jailson José dos Santos, do Departamento de
Letras/CAMEAM, com relatoria de Josiane, foi baixado diligência;  Processo número quarenta e
quatro de dois mil e quinze – Programa: Programa BALE - 9ª Edição: mediação e autoformação de
leitores,  coordenado  pela  professora  Maria  Lúcia  Pessoa  Sampaio,  do  Departamento  de
Educação/CAMEAM, com relatoria de Brígida, foi aprovado com dezesseis votos a favor e duas
abstenções; Processo número quarenta e cinco de dois mil e quinze – Projeto: Direitos sociais nos
assentamentos, coordenado pelo professor Sérgio Alexandre de Morais Braga Júnior, do Departa-
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mento de Direito/CAN, com relatoria de Aione, foi baixado diligência; Processo número quarenta e
seis de dois mil e quinze – Projeto: Introdução à Educação Financeira/Finanças Pessoais, coordena-
do pela professora Vanuza Maria Pontes Sena, do Departamento de Economia/CAMEAM, com re-
latoria de Leonildo, foi baixado diligência; Processo número quarenta e oito de dois mil e quinze Nº
048/2015 – Projeto: Fortalecimento da cadeira produtiva da pesca e da piscicultura artesanal no mu-
nicípio de Pau dos Ferros/RN, coordenado pelo professor Miguel Henrique da Cunha Filho, do De-
partamento de Economia/CAMEAM, com relatoria de Leonildo, o professor Leonildo leu o seu pa-
recer e sugeriu a reprovação da proposta, pois disse não se enquadrar como ação de Extensão e sim
de Pesquisa. Antes de iniciar a votação a professora Ana Lúcia disse achar injusto o projeto Inven-
tário da Oferta Turística de Mossoró ser aprovado e o projeto Fortalecimento da cadeira produtiva
da pesca e da piscicultura artesanal no município de Pau dos Ferros/RN não ser, já que nas duas
propostas foi levantado o mesmo questionamento de ser ou não ação de Extensão. O processo foi
colocado em votação e foi reprovado com onze votos a favor da reprovação, nenhum voto contrá-
rio e seis abstenções. Processo número quarenta e nove de dois mil e quinze – Projeto: ENGLISH
FOR KIDS: Inglês para crianças  na comunidade,  coordenado pelo professor Marcos Nonato de
Oliveira, do Departamento de Letras/CAMEAM, com relatoria de Regiane, foi baixado diligência;
Processo número cinquenta de dois mil e quinze – Projeto: Bola da vez: esporte universitário no
município de Mossoró/RN, coordenado pelo professor João Batista da Silva, do Departamento de
Educação Física/FAEF, com relatoria de Francisca Marta, foi baixado diligência; Processo núme-
ro cinquenta e um de dois mil e quinze – Projeto: Projeto de Extensão Gestão de Finanças Pessoais:
uma contribuição para a educação financeira na cidade de Mossoró-RN, coordenado pelo professor
Sergio  Luiz  Pedrosa  Silva,  do  Departamento  de  Ciências  Contábeis/FACEM,  com relatoria  de
Aluísio, foi aprovado com quinze votos a favor e uma abstenção. Por último, quanto aos informes,
professor Adalberto Veronese, informou sobre a Marcha Azul, evento que acontecerá aos nove dias
de novembro de dois mil e quatorze, será uma caminhada de alerta a prevenção do câncer de prósta-
ta e convidou todos a participarem. Informou também que os professores que estiverem devendo re-
latórios de ações de extensão não terão carga horária contabilizada no PIT. A professora Érica falou
sobre o I Fórum de Extensão do Oeste Potiguar e VII Colóquio de Extensão que está com inscrições
aberta para inscrições de trabalhos e convidou todos os membros a participarem da Comissão e da
reunião que acontecerá aos onze dias de novembro de dois mil e quatorze na Pró-Reitoria de Exten-
são da UERN. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 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 Senhor Presidente.

Prof. Ms. Adalberto Veronese da Costa
Presidente da Comissão de Extensão

Pró-Reitor Adjunto de Extensão

Membros Titulares da Comissão de Extensão:

Prof. Ms. Adalberto Ximenes Leitão Fillho ____________________________________________
Prof.ª Dra. Aione Maria da C. Sousa__________________________________________________
Prof. Ms. Alexandre Milne-Jones Náder_(Suplente)                                                                             
Prof.ª Ms. Alexsandra Ferreira Gomes_________________________________________________
Prof. Esp. Aluísio Dutra de Oliveira  __________________________________________________
Prof.ª Dra. Ana Lúcia Oliveira Aguiar_________________________________________________ 
Prof.ª Me. Andréa Araújo de Jesus____________________________________________________
Prof. Esp. Antônio Carlos Batista de Souza_____________________________________________
Prof. Ms. Antônio Cláudio Noberto Paiva ______________________________________________
Prof. Dr. Antônio Júlio Garcia Freire__________________________________________________
Prof. Dr. Aureliano Aline Puça  ______________________________________________________
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Prof. Dr. Bérgson da Cunha Rodrigues_________________________________________________
Prof.ª Ms. Brígida Lima Batista Félix  _________________________________________________
Prof.ª Ms. Danielle de Sousa Bessa Ausente_____________________________________________
Prof.ª Ms. Érica Louise de Souza F. Bezerra_____________________________________________
Prof. Dr. Francisco Fabiano de F. Mendes ______________________________________________
Prof.ª Dra. Francisca Marta Machado C. Araújo  _________________________________________
Prof.ª Ms. Izabel Calixta de Alcântara Ausência Justificada________________________________
Prof.ª Esp. Jacinta de Fátima M. Malala ________________________________________________
Prof. Dr. Jefferson Garrido de A. Neto Ausente__________________________________________
Prof. Esp. João Paulo do Vale de Medeiros Ausente______________________________________ 
Prof.ª Dra. Josiane Maria de Castro Ribeiro _____________________________________________
Prof. Laudelino Gomes Ferreira Ausente_______________________________________________ 
Prof. Ms. Leonildo Tchapas _________________________________________________________
Prof. Esp. Lucídio Clébeson de Oliveira Ausência justificada_______________________________ 
Prof. Dr. Marcos Nonato de Oliveira Ausência justificada _________________________________
Prof. Ms. Paulo Alfredo Simonetti Gomes______________________________________________
Prof. Ms. Pedro Arturo Rojas Arenas Ausente___________________________________________ 
Prof.ª Ms. Regiane Santos C. De Paiva ________________________________________________ 
Prof. Dr. Wendson Dantas Araújo Medeiros ____________________________________________


