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

Rio Grande do Norte – UERN. Aos seis dias do mês de junho de dois mil e treze, às nove horas, na 

Sala de Reuniões da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX, realizou-se a Vigésima Nona Reunião 

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

Ata da Reunião do dia quatro de abril de dois mil e treze; 3) Posse de membros da Comissão de 

Extensão; 4) Processo para ser dado ciência (ponto incluído durante a Reunião); 5) Colóquio de 

Extensão;  6)  Processo  para  ser  distribuído;  7)  Análise  dos  processos  distribuídos  em  sessões 

anteriores, 8) Informes. Presidida pela Professora Suzaneide Ferreira da Silva Menezes, Pró-Reitora 

de  Extensão  em  execício  no  mês  de  junho,  a  reunião  contou  com  a  presença  dos  seguintes 

membros: Alfredo Marcelo Grigio – Gestão Ambiental/FACEM;  Aluisio Dutra de Oliveira – 

CAP/Patu;  Ana Lúcia de França Medeiros – CAC/Caicó;  Antônio Carlos Batista de Souza – 

Música/FALA;  Antônio  Cláudio  N.  Paiva –  Contábeis/FACEM;  Aryana  Lima  Costa – 

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

Química/FANAT;  Brígida  L.B.  Félix –  Educação/FE;   Érica  Louise  de  Souza  Fernandes 

Bezerra – Enfermagem/FAEN; Fagner Moura da Costa – CAWSL/Assú; João Paulo do Vale de 

Medeiros – Direito/FAD; José Nunes de Morais – Educação Física/FAEF;  Leonildo Tchapas – 

Economia/FACEM; Marcos Nonato de Oliveira – CAMEAM/Pau dos Ferros; Maria José Costa 

Fernandes – Geografia/FAFIC;  Patricia Estela Giovannini – Medicina/FACS;  Pedro Arturo 

Rojas Arenas – Ciências Sociais/FAFIC;  Raimundo Nonato Santos da Costa – DECA/PROEX; 

Salete  Gonçalves –  Turismo/FACEM  e  Suzaneide  Ferreira  da  Silva Menezes –  Serviço 

Social/FASSO.  As  ausências  dos  seguintes  membros  foram  justificadas: Adalberto  Ximenes 

Leitão  Filho  –  Filosofia/FAFIC;  Alysson  M.  De  Oliveira  –  Informática/FANAT;  Jacinta  de 

Fátima M. Malala – Administração/FACEM; Jennifer do Vale e Silva – DAIN/PROEG e Maria 

Audenôra das N. S. Martins – CAN/Natal. A Presidente iniciou a reunião desejando boas vindas a 

todos os presentes. O primeiro ponto de pauta 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 

seis de junho de dois mil e treze, sendo esta aprovada com três abstenções.  O terceiro ponto de 

pauta  foi  a  posse  dos  seguintes  membros:  Professora  Isabelle  Cantídio  Fernandes  Diógenes 

(suplente), representante do Departamento de Ciências Biomédicas/FACS; Professores Érica Louise 

de Souza Fernandes Bezerra (titular) e Lucídio Clébeson de Oliveira (suplente), representantes do 

Departamento  de  Enfermagem/FAEN  e  Professor  Aureliano  Aline  Puça,  representante  do 

Departamento  de  Física/FANAT. O  quarto  ponto  de  pauta  foi  a  ciência  do  seguinte  projeto 
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aprovado com fomento externo à UERN: Processo Número Oitenta e um de dois mil  e treze – 

Projeto: Projeto Pesquisa Dinâmica Econômica e Sustentabilidade: estratégia de diversificação 

agrícola  e  de  inserção  em  mercados  da  agricultura  familiar  de  Gramorezinho  (RN), 

coordenado pelo Professor Emanoel  Márcio Nunes,  do Departamento de Economia/FACEM.  O 

quinto ponto discutiu o Colóquio de Extensão, onde a Professora Suzaneide expôs a programação 

do VI Colóquio de Extensão da UERN aos membros da Comissão de extensão e explicou como se 

daria a realização do Evento, a ser realizado entre os dias 03 e 05 de julho. Em seguida, externou 

sua preocupação em relação aos coordenadores de Ações Extensionistas não estarem produzindo 

para o Colóquio, apesar de haver mais de oitenta Ações em execução no momento cadastradas na 

PROEX. Professora Maria José sugeriu enviar convites  para os professores não só da extensão, 

mas também para os que trabalham com PIBID, PIN, PARFOR e outros, que tenham relação com a 

extensão, a fim de ampliar o número de inscrições. Professor Fagner colocou que, infelizmente, as 

pessoas não sabem o que é extensão e citou que, na emissão de pareceres para a revista, várias 

Ações eram de pesquisa. Professor Bérgson acrescentou que seria interessante e de fundamental 

importância haver no VI Colóquio de Extensão uma mesa redonda para debater o que é extensão. 

Relatou  ainda  que  avaliou  trabalhos  de  Universidades  de  outros  Estados  e  estes  também 

apresentaram problemas por não se caracterizarem como extensão. Para fundamentar um parecer, 

informou para aqueles que tenham dificuldades em sua elaboração,  utilizem a busca no  google,  

documentos junto ao site Forproex, contendo normas, portarias e outros informativos relacionados à 

Extensão.  Professor  Fagner  lamentou  não  ter  participado  da  organização  do  VI  Colóquio  de 

Extensão e disse que teria proposto a discussão de estudos de casos de Extensão, que seria mais 

ilustrativo e prático do que somente por em questão o que é extensão. Professora Suzaneide indicou 

para quem se interessar, o site da RENEX – Rede Nacional de Extensão, contém documento sobre 

os  encontros  nacionais  e  regionais  do  Forproex  realizados  desde  1987,  assim  como  o  Plano 

Nacional  de  Extensão  e  outras  documentações  sobre  a  Extensão.  Professora  Patrícia  sugeriu  à 

PROEX estimular a elaboração de resumos expandidos, visto que para compor um resumo de três a 

quatro folhas demanda tempo por parte dos professores e alunos e isso seria uma limitação para o 

envio de trabalhos, como no caso do Colóquio. E completou que isso não se configura como falta 

de vontade de fazê-lo. Professora Suzaneide comentou que uma alternativa para essa questão seria o 

envio do relatório junto ao resumo expandido no padrão desejado para se inscreverem em Eventos 

de Extensão.  O sexto ponto tratou da distribuição do seguinte processo para análise:   Processo 

Número setenta e sete de dois mil e treze – Curso: A Dor Como 5º Sinal Vital: Uma Abordagem 

Multidisciplinar, coordenado pelo Professor Lenilson Marinho de Souza Filho, do Departamento 

de  Ciências  Biomédicas/FACS;  Relatora:  Érica.  O sétimo  ponto  de  pauta  foi  a análise  dos 

processos  distribuídos  anteriormente:  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,  foi aprovado com 
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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, não foi apreciado; 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 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  Érica,  continuou  em 

diligência;  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 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, foi aprovado por unanimidade; 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 nove de dois mil e treze – Projeto: 

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

Enfermagem/CAC,  com  relatoria  de Érica,  foi  aprovado  por  unanimidade; 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 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, 

apresentou diligências; 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, continuou 

diligência; Processo Número 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, foi aprovado por unanimidade; 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 Práxis Marxistas - 

NEPM, coordenado  pelo  Professor  João  Bosco  Brito  do  Nascimento,  do  Departamento  de 

Filosofia/FAFIC, com relatoria de João Paulo, foi aprovado com uma abstenção; Processo Número 
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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, foi aprovado com uma abstenção; 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,  foi aprovado 

com uma abstenção; 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, continuou em diligência; 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, continuou em diligência;  Processo Número setenta e cinco de dois mil e 

treze  –  Projeto:  INVTUR  –  Inventário  da  Oferta  Turística  do  município  de  Grossos/RN, 

coordenado pela Professora Rosa Maria Rodrigues Lopes, do Departamento de Turismo/FACEM, 

com relatoria de Alfredo, foi aprovado com uma abstenção; Processo Número setenta e seis de dois 

mil e treze -  Evento: III Simpósio Mossoroense de Saúde Coletiva, coordenado pela Professora 

Patricia Estela Giovannini, do Departamento de Ciências Biomédicas/FACS, com relatoria de Ana 

Lúcia, foi aprovado por unanimidade; Processo Número setenta e oito de dois mil e treze-  Projeto: 

Rede  Tur:  ligando  saberes  em  prol  do  turismo  de  base  local  em  Caiçara  do  Norte/RN, 

coordenado pela Professora Salete Gonçalves, do Departamento de Turismo/FACEM, com relatoria 

de Maria José,  foi aprovado com uma abstenção;  Processo Número setenta e nove de dois mil e 

treze -  Curso:  Elementos de Pesquisa em Direito: teoria e prática, coordenado pelo Professor 

João  Paulo  do  Vale  de  Medeiros,  do  Departamento  de  Direito/FAD,  com relatoria  de Nonato, 

apresentou diligências.  Durante a Reunião,  Professora Maria José aproveitou para sugerir que os 

formulários de preenchimento das diversas Ações exigissem graus de complexidade diferentes de 

acordo com o tipo da Ação. Professora Suzaneide aproveitou para lembrar que várias propostas de 

Ações Extensionistas demoram a enviar as diligências solicitadas pelo parecerista e que isso acaba 

influenciando na questão de distribuição de carga horária docente. Reforçou que na Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Graduação, as propostas em diligência nem entram na lista de distribuição, ao contrário 

do que ocorre na Pró-Reitoria de Extensão. Professor Carlos questionou quando a demora é devido 

a  apreciação  pela  Comissão  de  Extensão  e  Professor  Leonildo  sugeriu  que  os  Departamentos 

acompanhassem todo o processo mais de perto. No oitavo ponto de pauta, que foram os informes, a
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Presidente informou que seriam enviados a todos os membros e-mail comunicando sobre a Reunião 

Ordinária da Comissão dia quatro de julho, como forma de garantir a participação dos membros da 

Comissão de Extensão nas Oficinas que discutirão a institucionalização da Extensão através das 

seguintes  temáticas:  Professora  Suzaneide  reforçou  que  dia  04  de  julho  o  Colóquio  realizará 

Oficinas  e  cada  membro da  Comissão  de Extensão  poderá  se  inscrever  em uma das  seguintes 

temáticas: Tema 1: Curricularização da Extensão; Tema 2: Ações de Extensão e Ética: conceitos e 

importância;  Tema 3:  Metodologias  Participativas;  Tema 4:  Parecer  e  Avaliação  das  Ações  de 

Extensão; Tema 5: Financiamento da Extensão. Nesse processo serão convocados os coordenadores 

de Ações, sendo a estes garantida a inscrição automaticamente. Conforme decidido pela Comissão 

de  Extensão,  uma  Reunião  Extraordinária  acontecerá  dia  onze  de  julho,  a  fim  de  debater, 

especialmente, a proposta de Instrução Normativa Nº 001/2013 – CE/PROEX/UERN da Comissão 

de Extensão, que já começou a ser discutida e tem o objetivo de estabelecer novos procedimentos 

para o processo de institucionalização de Ações de Extensão da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte e dar  outras providências.  Essa proposta ficou de ser novamente enviada aos 

membros  da  Comissão  através  de  e-email.  Em relação  aos  informes  dos  membros,  Professora 

Brígida  aproveitou  o  momento  para  anunciar  que  dia  vinte  e  cinco  de  julho  acontecerá  a 

Conferência Livre de Educação no Campo em uma parceria entre a Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN na Universidade Federal do Semi-Árido - UFERSA e que, juntamente 

com a Professora Vera Lúcia de Abreu representarão o Comitê em Natal.  Professora Suzaneide 

solicitou o envio do convite oficialmente por email a fim de repassá-lo para os demais membros. 

Nada mais havendo a tratar, a Senhora 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 pela Senhora Presidente.
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