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Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária da Comissão de Extensão, da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN. Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e treze, às nove 

horas, na Sala de Reuniões da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX, realizou-se a Vigésima Oitava 

Reunião Ordinária da Comissão de Extensão, com a seguinte pauta:  1) Aprovação da Pauta; 2) 

Aprovação da Ata da Reunião do dia vinte e um de março de dois mil e treze; 3) Posse de membros 

da Comissão de Extensão (ponto incluído durante a Reunião); 4) Análise dos processos distribuídos 

em sessões anteriores,  5)  Informes.  Presidida pelo Professor Francisco Vanderlei  de Lima, Pró-

Reitor de Extensão, a reunião contou com a presença dos seguintes membros: Adalberto Ximenes 

Leitão Filho – Filosofia/FAFIC; Alfredo Marcelo Grigio – Gestão Ambiental/FACEM; Alysson 

M. De Oliveira – Informática/FANAT; Andreza Oliveira Andrade (suplente) – CAWSL/Assú; 

Antônio Bezerra da Fé (suplente) – Contábeis/FACEM; Aryana Lima Costa – História/FAFIC; 

Aureliano  Aline  Puça –  Física/FANAT;  Bérgson  da  Cunha  Rodrigues –  Química/FANAT; 

Jacinta  de  Fátima  M.  Malala  –  Administração/FACEM; Leonildo  Tchapas – 

Economia/FACEM; Marcos Nonato de Oliveira – CAMEAM/Pau dos Ferros; Michaell Magnos 

Chaves de Oliveira (suplente) – DAIN/PROEG; Patricia Estela Giovannini – Medicina/FACS; 

Pedro Arturo Rojas Arenas – Ciências Sociais/FAFIC; Ramiro Gustavo V. Camacho – Ciências 

Biológicas/FANAT; Rosa Maria Rodrigues Lopes e Salete Gonçalves – Turismo/FACEM.  As 

ausências  dos  seguintes  membros  foram  justificadas: Ana  Lúcia  de  França  Medeiros – 

CAC/Caicó;  Antônio  Carlos  Batista  de  Souza –  Música/FALA;  Brígida  L.B.  Félix – 

Educação/FE; Márcia de Oliveira Pinto – Comunicação Social/FAFIC; Maria Audenôra das N. 

S. Martins – CAN/Natal;  Raimundo Nonato Santos da Costa – DECA/PROEX e  Suzaneide 

Ferreira da Silva – Serviço Social/FASSO. O Presidente iniciou a reunião desejando boas vindas a 

todos  os  presentes.  O  primeiro  ponto  de  pauta,  se  tratou  da  aprovação  da  mesma,  sendo  esta 

aprovada  por  unanimidade.  Passando-se ao  segundo ponto,  colocou-se em aprovação  a  Ata  da 

Reunião  do  dia  vinte  e  um  de  março  de  dois  mil  e  treze,  sendo  esta  também  aprovada  por 

unanimidade.  O terceiro ponto de pauta foi a posse dos seguintes membros:  Professores Fagner 

Moura  da  Costa  (titular)  e  Andreza  Oliveira  Andrade  (suplente),  representantes  do  Campus 

Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão – CAWSL/Assú; Professor Jennifer do Vale e Silva (titular) 

e TNS Michaell  Magnos Chaves de Oliveira (suplente),  representantes da Diretoria de Apoio a 

Inclusão – DAIN/PROEG. O quarto ponto de pauta  tratou da análise dos processos distribuídos 

anteriormente:  Processo Número sessenta e dois de dois mil  e treze – Projeto:  Documentários 

Turísticos 2013-2014;  coordenado pelo Professor Alcêdo Pinheiro Galvão, do Departamento de 
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Turismo/CAN, com relatoria de Rosa, foi aprovado com duas abstenções; Processo Número quatro 

de dois mil e treze – Projeto: Universo do salão, coordenado pelo Professor  Adalberto Veronese 

da Costa,  da Diretoria de Educação, Cultura e Artes – DECA/PROEX, com relatoria de  Carlos 

Batista,  continuou  em  diligência; Processo  Número  seis  de  dois  mil  e  treze  –  Evento:  IV 

Seminário  Temático  de  Gestão  Ambiental,  coordenado  pelo  Professor  João  Paulo  Pereira 

Rebouças, do Departamento de Gestão Ambiental/FACEM, com relatoria de Alfredo, foi aprovado 

por unanimidade;  Processo Número sete de dois mil e treze – Projeto: Construção de Jogos como 

Ferramenta  Pedagógica  no  Ensino  de  Conteúdos  do  Ensino  Médio  e  Raciocínio  Lógico, 

coordenado pelo Professor Alberto Signoretti, do Departamento de Informática/CAN, com relatoria 

de  Alysson, foi aprovado por unanimidade;  Processo Número doze de dois mil e treze – Projeto: 

Capacitação  para atuação em incidentes  com múltiplas  vítimas e  acidentes  com produtos 

perigosos, coordenado pela Professora Antônia Líria Feitosa Nogueira Alvino, do Departamento de 

Enfermagem/FAEN, com relatoria de Patrícia, foi cancelado a pedido da coordenadora do Projeto; 

Processo Número treze de dois mil  e treze – Projeto:  Saberes em movimento: Diálogos entre 

Universidade, Escola e Comunidade, coordenado pela Professora Maria Edgleuma de Andrade, 

do  Departamento  de  Educação/CAMEAM,  com  relatoria  de  Audenôra,  foi  aprovado  por 

unanimidade;   Processo Número  quinze  de dois  mil  e  treze  – Projeto:  Inclusão tecnológica  – 

Robótica, coordenado pelo  Professor Anderson Abner de Santana Souza,  do Departamento de 

Informática/CAN, com relatoria de Alysson, foi aprovado com uma abstenção;  Processo Número 

vinte e um de dois mil e treze – Projeto: Educação Ambiental na Construção do conhecimento, 

coordenado pela Professora Yáskara F. M. Marques Leite, do Departamento de Química/FANAT, 

continuou  em  diligência;  Processo  Número  vinte  e  três  de  dois  mil  e  treze  –  Projeto:  Café 

filosófico: Filosofia, educação e seu atual contexto na história do pensamento pedagógico no 

ocidente – dilemas em torno do Humano e do Devir, coordenado pelo Professor Erick Vinícius 

Santos  Gomes,  do  Departamento  de  Educação/CAMEAM,  com  relatoria  de  Adalberto,  foi 

aprovado com uma abstenção;   Processo  Número  vinte  e  cinco  de dois  mil  e  treze  –  Projeto: 

Ginástica  Laboral  no  CAMEAM,  coordenado  pela  Professora  Suênia  de  Lima  Duarte,  do 

Departamento  de  Educação  Física/CAMEAM,  com  relatoria  de  Ana  Lúcia,  foi  aprovado  por 

unanimidade;  Processo Número vinte e seis de dois mil e treze – Projeto:  A saúde em foco nas 

ondas  do  rádio,  coordenado  pela  Professora  Suzana  Carneiro  de  Azevedo  Fernandes,  do 

Departamento de Enfermagem/FAEN, com relatoria de Márcia, continuou em diligência;  Processo 

Número trinta de dois mil e treze – Projeto: III Feira de Ciências do Oeste Potiguar, coordenado 

pela Professora Simone Cabral Marinho dos Santos, do Departamento de Educação/CAMEAM, 

com relatoria de  Alysson, foi dado ciência;  Processo Número trinta e um de dois mil  e treze – 

Projeto:  PROEPA – Ação e Prevenção: Uma avaliação parasitológica em manipuladores de 

alimentos  das  escolas  públicas  do município  de Pau dos Ferros,  coordenado pelo  Professor 

Márcio Adriano Fernandes Barreto, do Departamento de Enfermagem/CAMEAM, com relatoria de 
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Érica,  continuou  em diligência;  Processo  Número  trinta  e  dois  de  dois  mil  e  treze  –  Curso: 

Minicurso técnicas de primeiros socorros em atividades turísticas, coordenado pela Professora 

Marília  Medeiros  Soares,  do  Departamento  de  Turismo/CAN,  com  relatoria  de  Patrícia,  foi 

reprovado com três abstenções, por não se caracterizar como Ação de Extensão, pelo fato de não 

envolver a comunidade externa; Processo Número trinta e três de dois mil e treze – Projeto: “Zona 

Norte  limpa,  cheirosa  e  arrumada”,  coordenado  pela  Professora  Silvana  Praxedes  de  Paiva 

Gurgel,  do  Departamento  de  Geografia/CAMEAM,  com  relatoria  de  Alfredo,  continuou  em 

diligência;  Processo  Número  trinta  e  quatro  de  dois  mil  e  treze  –  Projeto:  Qualificação  em 

contabilidade básica para gestores e não contadores do município de Mossoró,  coordenado 

pelo  Professor  Saulo  Medeiros  Diniz,  do  Departamento  de  Ciências  Contábeis/FACEM,  com 

relatoria de Leonildo, foi aprovado com uma abstenção; Processo Número trinta e cinco de dois mil 

e treze – Projeto:  Serviço de atendimento clínico odontológico em cirurgia bucomaxilar para 

remoção de  terceiros  molares  e  lesões  patológicas  bucais,  coordenado  pelo  Professor  Gentil 

Homem de Araújo Neto, do Departamento de Odontologia/CAC, com relatoria de Érica, continuou 

em diligência; Processo Número trinta e seis de dois mil e treze  – Projeto: Primeiros socorros nas 

Escolas, coordenado pela Professora Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes, do Departamento de 

Enfermagem/FAEN, com relatoria de Patrícia, continuou em diligência;  Processo Número trinta e 

oito de dois mil e treze – Projeto: Cheiro de Hospital, coordenado pela Professora Roberta Luna da 

Costa Freire, do Departamento de Enfermagem/CAC, com relatoria de  Adalberto, foi aprovado 

com uma abstenção; Processo Número trinta e nove de dois mil e treze  – Projeto:  Construindo 

Saúde,  coordenado  pela  Professora  Regilene  Alves  Portela,  do  Departamento  de 

Enfermagem/CAC, com relatoria de Érica, continuou em diligência; Processo Número quarenta de 

dois mil e treze – Evento:  Semana de História: História e Cinema, coordenado pela Professora 

Andreza  de  Oliveira  Andrade,  do  Departamento  de  História/CAWSL,  com  relatoria  de  Rosa, 

continuou em diligência;Processo Número quarenta e três de dois mil e treze  – Projeto: Inglês para 

crianças na comunidade, coordenado pelo Professor Marcos Nonato de Oliveira, do Departamento 

de  Letras/CAMEAM,  com  relatoria  de  Brígida,  foi  aprovado  com  duas  abstenções;  Processo 

Número quarenta e um de dois mil e treze – Projeto: Direito à Informação: Carta de direito dos 

usuários do SUS, coordenado pelo Professor Wanderley Fernandes da Silva, do Departamento de 

Enfermagem/FAEN, com relatoria de Patrícia, não foi emitido parecer, devido ao curto prazo de 

tempo entre o envio da proposta para análise pelo parecerista e o dia da Reunião; Processo Número 

quarenta  e  oito  de  dois  mil  e  treze  –  Projeto:  Suporte  básico  de  vida  para  carcereiros  na 

Penitenciária Federal, coordenado pelo Professor Johny Carlos de Queiroz, do Departamento de 

Enfermagem/FAEN, com relatoria de Patrícia, apresentou diligências; Processo Número quarenta e 

nove  de  dois  mil  e  treze  –  Projeto:  Universidade  e  Escola  formando  crianças  leitoras, 

coordenado  pela  Professora  Francisca  Edilma  Braga  Soares  Aureliano,  do  Departamento  de 

Educação/CAP,  com  relatoria  de  Márcia,  foi  aprovado  por  unanimidade;  Processo  Número 
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cinquenta de dois mil e treze – Projeto:  Quarto de ideias, coordenado pela Professora Maria do 

Socorro da Silva Batista, do Departamento de Educação/FE, com relatoria de Suzaneide, continuou 

em diligência; Processo Número cinquenta e dois de dois mil e treze – Projeto: Quinta Literária, 

coordenado pela Professora Verônica Maria de Araújo Pontes, do Departamento de Educação/FE, 

com relatoria de Márcia, continuou em diligência; Processo Número cinquenta e três de dois mil e 

treze – Projeto: Núcleo de Estudos e Pesquisas Marxistas, coordenado pelo Professor João Bosco 

Brito  do  Nascimento,  do  Departamento  de  Filosofia/FAFIC,  com  relatoria  de  João  Paulo, 

continuou em diligência; Processo Número cinquenta e quatro de dois mil e treze – Curso: Suporte 

Básico  de  Vida,  coordenado  pelo  Professor  Francisco  Napoleão  Túlio  Varela  Barca,  do 

Departamento de Educação Física/FAEF, com relatoria  de  Suzaneide,  continuou em diligência; 

Processo Número cinquenta e cinco de dois mil e treze – Curso: A teoria do sujeito em Freud e 

Lacan,  coordenado  pela  Professora  Roberta  Luna  da  Costa  Freire,  do  Departamento  de 

Enfermagem/CAC, com relatoria de Fagner, continuou em diligência; Processo Número cinquenta 

e  sete  de  dois  mil  e  treze  –  Projeto: Uma proposta  de  Educação  em saúde  para  policiais 

militares de Caicó-RN, coordenado pela Professora Erika Maria Fernandes de Medeiros Rocha, do 

Departamento de Enfermagem/CAC, com relatoria de Alfredo, foi reprovado com duas abstenções, 

por se tratar de cópia do projeto enviado anteriormente; Processo Número cinquenta e nove de dois 

mil  e treze – Projeto:  Divulgando a Política Nacional de Saúde do Homem, coordenado pela 

Professora Erika Maria  Fernandes de Medeiros Rocha,  do Departamento  de Enfermagem/CAC, 

com relatoria de  Suzaneide,  continuou em  diligência;  Processo Número sessenta de dois mil  e 

treze  –  Projeto:  Jovem  conversando  com  Jovem,  coordenado  pela  Professora  Erika  Maria 

Fernandes de Medeiros Rocha, do Departamento de Enfermagem/CAC, com relatoria de Patrícia, 

continuou em diligência; Processo Número sessenta e um de dois mil e treze – Projeto: Projeto de 

Extensão  Cultural  UERN  POTIGUAR  BAND,  coordenado  pelo  Professor  Antônio  Carlos 

Batista  de  Souza,  do  Departamento  de  Artes/FALA,  com  relatoria  de  Nonato,  apresentou 

diligências; Processo Número sessenta e quatro de dois mil e treze – Evento: FLISOL Mossoró – 

Festival Latino Americano de Instalação de Software Livre, coordenado pleo Professor Sebastião 

Emidio  Alves  Filho,  do  Departamento  de  Informática/FANAT,  com  relatoria  de  Fagner,  foi 

aprovado por unanimidade; Processo Número sessenta e cinco de dois mil e treze – Projeto: Estágio 

Voluntário Supervisionado em Cirurgia Geral no Hospital Regional Tarcísio Maia – Mossoró/RN, 

do  Departamento  de  Ciências  Biomédicas/FACS,  com  relatoria  de  Suzaneide,  apresentou 

diligências.  Durante a Reunião, o processo número trinta e dois de dois mil e treze foi bastante 

discutido.  Professor  Alfredo caracterizou  a  Ação  como  sendo  de  Ensino  e  não  de  Extensão. 

Professora  Aryana lembrou que as propostas são classificadas em Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Neste caso específico, se a atividade for considerada de Ensino, deveria ser encaminhada para a 

Pró-Reitoria de Ensino e Graduação – PROEG ao invés da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX. 

Questionou ainda, quando a Instrução Normativa que regulamenta o funcionamento da Comissão de 
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Extensão ficaria pronta. Professor Vanderlei estava otimista sobre a possibilidade de concluí-la no 

mês de junho. Voltando à discussão do projeto, o professor Bérgson questionou se tal assunto não 

seria uma questão departamental, pois o projeto já tinha sido executado e, portanto, sugeriu baixar 

diligência  e  passar para análise  dos outros pontos de pauta  para não perder  ainda mais  tempo. 

Professor Vanderlei salientou que há pareceres mais simples de serem avaliados, enquanto outros 

levam a debates que necessitam de discussão em grupo, a fim de a Comissão de Extensão emitir o 

parecer  final.  Professora  Jacinta colocou  que   baixar  diligências  para  refazer  o  projeto  não 

resolveria, visto que ele já foi executado. Professor Alfredo reforçou a necessidade de aprovação da 

Instrução Normativa em junho, pois estão acumulando questões inadiáveis. Professor  Vanderlei 

sugeriu o encaminhamento da proposta à PROEG, já que não se trata de Ação de Extensão, por não 

ter  sido  aberta  à  comunidade  externa.  Acrescentou  ainda  que  a  Extensão  contempla  várias 

atividades e que as diligências poderiam mesmo assim serem enviadas para a coordenadora e caso 

seja realizada uma nova edição da proposta com as devidas alterações poderia ser caracterizada 

como de extensão. Professora  Jacinta achou bastante pertinente a colocação.  Professor  Alysson 

questionou se  o  que  estava  sendo votado era  o  parecer  ou  a  proposta.  Para  Professor  Marcos 

Nonato, a proposta em análise não poderia ser aprovada  nem baixada em diligência, já que não se 

configura Ação de Extensão e o prazo já foi executado, só restando a sua reprovação. Professor 

Alfredo acrescentou que a solução para essas questões excepcionais não pode ter dois pesos e duas 

medidas,  sugerindo  mais  um  ponto  a  ser  discutido  na  elaboração  das  normas,  a  exemplo  da 

implantação de um Comitê de Ética. Para Professor Bérgson há uma diferença significativa entre 

projetos que foram baixadas diligência e que já foram executados e aqueles a serem executados. 

Professor Adalberto disse que era importante levar para o conhecimento da Comissão de Extensão, 

casos em que não tenha segurança para emitir o parecer, como nesses casos excepcionais, a fim de 

sanar as dúvidas. Professora Patrícia expôs que o grande questionamento sobre a proposta estava 

na caracterização e  no prazo de execução da Ação Extensionista. Salientou que tal proposta era de 

extrema importância e que a área de turismo necessitava de atividades como essa. Como já atuou na 

área, sabe das carências e dificuldades enfretadas pelos profissionais do setor. Tal ação, certamente, 

iria trazer um efeito bastante positivo para a sociedade se fosse bem trabalhada.  Depois de muita 

discussão  acerca  de  tal  proposta,  decidiu-se  pela  sua  reprovação,  visto  não  contar  com  o 

envolvimento da comunidade externa e, consequentemente, não se caracterizar como uma Ação de 

Extensão.  Em  um  outro  momento,  Professor  Alfredo sugeriu  haver  no  site  da  PROEX  links 

disponíveis para se consultar os relatórios das Ações de Extensão aprovadas. Caso tais relatórios 

não fossem enviados, o coordenador não poderia enviar nova proposta até solucionar as pendências 

em relação à proposta anterior. Também foi questionado por alguns membros o fato de algumas 

Ações não apresentarem custos. Para Professor Marcos Nonato, toda Ação de Extensão realizada 

tem custo. Para Professor Aureliano, uma ação sem custos seria uma atividade Acadêmica e não de 

Extensão.  Os  próprios  membros  colocaram que  o  Sigproj  permite  a  submissão  de  Ações  sem 
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recursos  financeiros  envolvidos  e  que  isso  realmente  era  possível,  pois  há  atividades  que  só 

necessitam de recursos humanos e máquinas, por exemplo, que muitas vezes já têm disponíveis no 

próprio Departamento. No sexto ponto de pauta, que foram os informes, o Presidente informou que 

seria  enviado  a  todos  os  Departamentos  e  Campi  memorando  informando  que  as  Reuniões 

Ordinárias da Comissão de Extensão acontecem toda primeira quinta-feira do mês, às nove horas, a 

fim de não haver conflito de horário das reuniões e de sala de aula. Professor  Bérgson achou a 

observação bastante pertinente e falou que dessa forma, os Departamentos deixariam o professor 

com aquele  horário  reservado,  adequando  os  horários  dos  docentes,  caso  necessário.  Professor 

Leonildo propôs haver Reuniões em diferentes dias da semana e não somente às quintas-feiras. 

Porém, por questões de conveniência,  a maioria dos membros achou melhor  ficar como estava. 

Professor  Bérgson, convidou os membros para participarem das Reuniões de Organização do VI 

Cóloquio de Extensão, que estão sendo realizadas todas as terças-feiras, às nove horas, na sala de 

Reuniões da PROEX. Aproveitou para confirmar que o Colóquio acontecerá nos dias 3 a 5 de julho. 

Quanto  aos  informes  dos  membros,  professor  Bérgson reforçou  que  a  Revista  de  Extensão 

EXTENDERE está precisando de pareceristas Ad hoc para avaliar os artigos a serem publicados e 

que os interessados poderiam entregar o nome com o contato à PROEX. E informou que a revista 

iria ser publicada no prazo definido. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 

reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Iáskara Camilla Mercês Nogueira, 

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