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

do Rio Grande do Norte – UERN.

Ao décimo dia do mês de janeiro de dois mil e treze, às nove horas, na sala de Pós-Graduação do 

Departamento de Gestão Ambiental/FACEM, realizou-se a Vigésima Quinta Reunião Ordinária da 

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

Reunião do dia primeiro de novembro de dois mil e doze; 3) Posse de membros da Comissão de 

Extensão; 4) Processos para serem dados ciência; 5) Processos para serem distribuídos; 6) Análise 

dos  Processos  Distribuídos  em  Sessões  Anteriores e  7)  Informes.  Presidida  pela  Professora 

Suzaneide  Ferreira  da  Silva,  Pró-Reitora  Adjunta  de  Extensão,  em  substituição  ao  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 Mendes de Oliveira – Informática/FANAT; Ana 

Lúcia de França Medeiros – CAC/Caicó; Antônio Carlos Batista de Souza – Departamento de 

Artes/FALA;  Antônio  Cláudio  N.  Paiva –  Contábeis/FACEM;  Aureliano  Aline  Puça – 

Física/FANAT;  Bérgson  da  Cunha  Rodrigues –  Química/FANAT;  Érica  Louise  de  S.  F. 

Bezerra –  Enfermagem/FAEN;  Fagner  Moura  da  Costa  –  CAWSL/Assú-RN;  Jacinta  de 

Fátima  M.  Malala  –  Administração/FACEM; Marcílio  Lima  Falcão –  História/FAFIC; 

Michaell Magnos Chaves de Oliveira (suplente) – DAIN/PROEG; Patricia Estela Giovannini 

– Medicina/FACS; Pedro Arturo Rojas Arenas – Ciências Sociais/FAFIC; Raimundo Nonato 

Santos da Costa – DECA/PROEX; Ramiro Gustavo V. Camacho – Biologia/FANAT; Rivaldo 

do  Nascimento  Júnior  –  Matemática/FANAT;  Rosa  Maria  Rodrigues  Lopes  – 

Turismo/FACEM e  Suzaneide Ferreira da Silva – Serviço Social/FASSO. As ausências dos 

seguintes  membros  foram justificadas:  Brígida  Lima Batista  Félix  –  Educação/FE  e  Maria 

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

vindas e um feliz 2013 a todos, já que se tratou da primeira Reunião da Comissão de Extensão do 

ano.  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 

primeiro  de novembro  de  dois  mil  e  doze,  sendo esta  também aprovada  por  unanimidade.  O 

terceiro  ponto  de  pauta  não  ocorreu  devido  ao  não  comparecimento  dos  membros  a  serem 

empossados. O quarto ponto de pauta foi a  ciência de alguns projetos aprovados com fomento 

externo à UERN: Processo Número cento e vinte e nove de dois mil e doze – Evento: I Seminário 

do Grupo Engenharia de Software (SGES'2013), coordenado pela Professora Cicilia Raquel Maia 

Leite, do Departamento de Informática/FANAT; Processo Número cento e trinta de dois mil e 

doze – Evento: III Semana de Informática de Mossoró (III SIM'2013), coordenado pelo Professor 

Maximiliano Araújo da Silva Lopes, do Departamento de Informática/FANAT; Processo Número 

cento e trinta e um de dois mil e doze – Evento: I Simpósio de Inovação Tecnológica (I SIT'2013) 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Promovido Pelo NIT-UERN, coordenado pelo 
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Professor  Pedro  Fernandes  Ribeiro  Neto,  do  Departamento  de  Informática/FANAT;  Processo 

Número dois de dois mil e treze – Projeto:  Maratona Fotográfica: Caminho das Águas de Luís 

Gomes a Areia Branca - A Saga de um Rio, coordenado pelo Professor Adalberto Veronese da 

Costa,  da Diretoria  de  Educação,  Cultura  e  Artes  –  DECA/PROEX. Esse último  projeto,  sob 

coordenação do Professor Adalberto Veronese, titular da DECA, consiste num registro fotográfico 

das cidades polo que são banhadas pelo Rio Mossoró e tem como parceiros o Banco do Nordeste 

(BNB) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  (BNDES). As inscrições 

para esse projeto  estão previstas para meados de fevereiro. Antes de iniciar o quinto ponto de 

pauta, a Presidente e também coordenadora da proposta de Serviços de Mobilização Social com 

vistas à implantação do Comitê de  Bacia Hidrográfica  do Rio Apodi-Mossoró, aproveitou para 

informar que o Comitê realizará plenárias para eleição de seus membros nos dias 16 de janeiro, em 

Pau dos Ferros, para os Prefeitos; 17 de janeiro, em Apodi, para os habilitados da Sociedade Civil 

e 18 de janeiro, em Mossoró, para os Usuários de águas habilitados. O quinto ponto tratou da 

distribuição dos seguintes processos: Processo Número cento e trinta e dois de dois mil e doze – 

Projeto:  Corpo Humano Real e Fascinante, coordenado pelo Professor Eudes Euler de Souza 

Lucena, do Departamento de Odontologia/CAC, Relatora:  Érica; Processo Número um de dois 

mil  e  treze  –  Projeto:  Projeto  de  Extensão  em  Ginecologia  DST/AIDS,  coordenado  pela 

Professora  Isabelle  Cantídio  Fernandes  Diógenes,  do  Departamento  de  Ciências 

Biomédicas/FACS,  Relatora:  Patrícia.  O  sexto  ponto  de  pauta  foi  a  análise  dos  processos 

distribuídos  anteriormente:  Processo  Número  sessenta  e  seis  de  dois  mil  e  doze  –  Projeto: 

Informativo de Emprego, Renda e Demanda no Município de Mossoró – RN,  coordenado 

pelo Professor Francisco Soares de Lima, do Departamento de Economia/FACEM, com relatoria 

de Suzaneide,  continuou em  diligência;Processo Número setenta e quatro de dois mil e doze – 

Projeto:  Custo  de  Vida  Patu,  coordenado  pelo  Professor  Francisco  Tavares  Filho,  do 

Departamento de Ciências Contábeis/CAJIM, com relatoria de Leonildo, continuou em diligência; 

Processo Número setenta e seis de dois mil e doze – Projeto: Inserção do Curso de Odontologia 

da UERN no Saúde Bucal  na  Escola,  coordenado pela  Professora Samara  Carollyne  Mafra 

Soares,  do  Departamento  de  Odontologia/CAC,  com  relatoria  de  Érica,  foi  aprovado  por 

unanimidade; Processo Número setenta e oito de dois mil e doze – Projeto:  Ação Extensionista 

em Saúde para pacientes com doenças reumatológicas, coordenado pela Professora Ana Paula 

Ferreira, do Departamento de Ciências Biomédicas/FACS, com relatoria de  Patrícia, continuou 

em diligência; Processo Número oitenta e cinco de dois mil e doze – Curso: O uso de jogos no 

processo de ensino e aprendizagem de frações, coordenado pelo Professor Francinario Oliveira 

de  Araújo,  do  Departamento  de  Matemática/CAP,  com  relatoria  de Brígida,  continuou  em 

diligência; Processo Número oitenta e oito de dois mil e doze – Projeto: Só lembranças: história 

e  memória  de  compositores  e  intérpretes  da  música  brasileira  na  cidade  de  Mossoró, 

coordenado pelo Professor  Lemuel Rodrigues da Silva, do Departamento de História/FAFIC, com 
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relatoria de  Carlos Batista,  continuou em diligência, pois foi decidido em Reunião, que a Pró-

Reitoria de Extensão entraria em contato com o coordenador, o parecerista e o Professor Alysson, 

do Departamento de Informática,  a fim de se reunirem e sanar todas as dúvidas referentes ao 

Projeto;  Processo  Número  noventa  de  dois  mil  e  doze  –  Projeto:  Publicidade  na  mira, 

coordenado  pela  Professora  Janice  Leal  de  Carvalho,  do  Departamento  de  Comunicação 

Social/FAFIC, com relatoria  de  Jacinta,  ficará suspenso para análise até o término da licença 

maternidade da coordenadora, que reformulará o projeto submetido; Processo Número noventa e 

cinco de dois mil  e doze – Projeto:  MobilizAção: por uma escola pública de qualidade no 

município  de  Pau  dos  Ferros/RN,  coordenado  pela  Professora  Ciclene  Alves  da  Silva,  do 

Departamento  de  Educação/CAMEAM,  foi  repassado  para  nova  parecerista,  Suzaneide,  que 

emitirá novo parecer na próxima Reunião; Processo Número noventa e sete de dois mil e doze – 

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, foi aprovado com duas abstenções; Processo Número noventa e nove de dois mil e doze 

– Projeto:  Vivências e corporeidade em ações de extensão: Limites e possibilidades para a 

formação  e  atuação  docente,  coordenado  pelo  Professor   Daniel  Bezerra  de  Brito,  do 

Departamento de Ciência da Religião/CAN, com relatoria de Adalberto,  foi aprovado com uma 

abstenção; Processo Número cento e um de dois mil e doze – Projeto:  Combatendo o bullying 

nas  escolas:  Pelo  direito  à Dignidade,  coordenado pelo Professor  Rogério  Emiliano Guedes 

Alcoforado, do Departamento de Direito/CAN, com relatoria de Rosalvo, foi aprovado com um 

voto contrário e cinco abstenções;  Processo Número cento e três de dois mil e doze – Projeto: 

Ensino religioso e literatura: Reencantando práticas pedagógicas Parte II, coordenado pela 

Professora Maria Augusta de Sousa Torres, do Departamento de Ciência da Religião/CAN, com 

relatoria de Adalberto, foi aprovado com uma abstenção; Processo Número cento e quatro de dois 

mil  e  doze  –  Projeto:  Projeto  Virando  a  página:  Escolas  de  Leitura  pra transformar  as 

trajetórias de leitores da Zona Norte de Natal, coordenado pela Professora Araceli Sobreira 

Benevides, do Departamento de Ciência da Religião/CAN, com relatoria de Brígida, apresentou 

diligências;  Processo  Número  cento  e  cinco  de  dois  mil  e  doze  –  Evento: II  Exposição  de 

Estudos sobre Turismo, Mercado e Sociedade: grandes empreendimentos de lazer e turismo 

de porte internacional, coordenado pela Professora Cláudia Regina Tavares do Nascimento, do 

Departamento  de  Turismo/FACEM,  com  relatoria  de  Suzaneide,  foi  aprovado  com  duas 

abstenções; Processo Número cento e seis de dois mil  e doze – Projeto:  Círculos Literários, 

coordenado pela Professora Keyla Maria Frota Lemos, do Departamento de Letras/FALA, com 

relatoria de Carlos Batista, apresentou diligências; Processo Número cento e sete de dois mil e 

doze – Projeto: Entre o rural e o urbano: diálogos na comunidade do Perímetro Irrigado, Pau 

dos  Ferros  –  RN,  coordenado  pelo  Professor  Cícero  Nilton  Moreira  da  Silva,  do  Curso  de 

Geografia/CAMEAM, com relatoria  de Maria  José,  apresentou  diligências;  Processo Número 
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cento e oito de dois mil e doze – Projeto:  Consumidor Inteligente, coordenado pelo Professor 

Fernando Gaburri de Souza Lima, do Departamento de Direito/CAN, com relatoria de  Alfredo, 

foi aprovado com uma abstenção; Processo Número cento e onze de dois mil e doze – Projeto: 

Cursinho Pré-Vestibular/UERN, coordenado pela Professora Dalva Teixeira da Silva Penha, do 

Departamento  de  Letras/CAMEAM,  com  relatoria  de  Maria  José,  foi  aprovado  com  três 

abstenções; Processo Número cento e doze de dois mil e doze – Evento: II Simpósio Nacional de 

texto  e  Ensino  (SINATE),  coordenado  pelo  Professor  Gilton  Sampaio  de  Souza,  do 

Departamento de Letras/CAMEAM, com relatoria de Maria José, foi aprovado por unanimidade; 

Processo  Número  cento  e  quatorze  de  dois  mil  e  doze  –  Projeto:  Pedagogia  Hospitalar: 

Profissionalização do pedagogo em espaço não-escolar – II Etapa, coordenado pela Professora 

Iandra  Fernandes  Pereira  Caldas,  do Departamento  de  Educação/CAMEAM, com relatoria  de 

Brígida, apresentou diligências; Processo Número cento e dezenove de dois mil e doze – Projeto: 

Segurando  Nova  Cruz,  coordenado  pelo  Professor  Glauber  de  Lucena  Cordeiro,  do 

Departamento  de  Direito/CAN,  com  relatoria  de  Michaell,  foi  aprovado  por  unanimidade; 

Processo Número cento e vinte de dois mil  e doze – Curso:  Qualificação em Contabilidade 

Básica para Gestores e não contadores do Município de Mossoró: quarta turma, coordenado 

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

relatoria de Leonildo, foi aprovado com quatro abstenções; Processo Número cento e vinte e um 

de dois mil e doze – Curso: Saúde e Espiritualidade, coordenado pelo Professor Rodson Ricardo 

Souza  do  Nascimento,  do  Departamento  de  Ciência  da  Religião/CAN,  com  relatoria  de 

Adalberto, foi aprovado com três abstenções; Processo Número cento e vinte e dois de dois mil e 

doze – Eventos: I Semana de Ciências Biológicas da UERN/ I Ciclo de Palestras Biológicas – I 

CICLOBIO, do Departamento de Ciências Biológicas/FANAT, com relatoria de Suzaneide,  foi 

aprovado por unanimidade; Processo Número cento e vinte e três de dois mil e doze – Projeto: 

Grupo de Informação, Educação em Saúde e Cidadania – GIESC, coordenado pela Professora 

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

Lúcia, foi aprovado por unanimidade; Processo Número cento e vinte e quatro de dois mil e doze 

– Projeto: Universidade no Ar, coordenado pelo Professor Gilmar Rodrigues de Lima, dos cursos 

do CAWSL, com relatoria de Alfredo, foi aprovado por unanimidade; Processo Número cento e 

vinte  e  cinco  de  dois  mil  e  doze –  Curso:  Gestão  de  Finanças  Pessoais,  coordenado  pelo 

Professor José Sueldo Câmara Ferreira, do Departamento de Ciências Contábeis/FACEM, com 

relatoria de Alfredo, foi aprovado por unanimidade; Processo Número cento e vinte e oito de dois 

mil  e  doze –  Projeto:  Esporte:  educando  para  a  vida,  coordenado  pelo  Professor  Helder 

Cavalcante  Câmara,  do  Departamento  de  Educação  Física/CAMEAM,  com  relatoria  de  Ana 

Lúcia, foi aprovado por unanimidade. Durante a Reunião, a professora Jacinta propôs que para as 

Ações de Extensão que não contem com orçamento externo ou da própria Universidade, fosse 

feita uma declaração pelo coordenador assumindo as despesas para executá-las. Os professores 

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148



Bérgson e Rivaldo sugeriram salvar e exibir em Data show as propostas de Ações de Extensão 

enviadas pelo Sigproj. Os professores Carlos Batista e Bérgson e o Técnico de Nível Superior 

Michaell questionaram sobre a possibilidade de haver uma reformulação nas regras do regimento 

interno da Comissão de Extensão em virtude da dificuldade de formação de quórum para o início 

da Reunião. Professor Marcílio reforçou a importância do suplente ser comunicado pelo titular na 

impossibilidade de seu comparecimento, a fim de não haver prejuízo no andamento das Reuniões 

por falta de quórum. Professor Bérgson sugeriu ainda,  na possibilidade do funcionamento das 

Reuniões  serem  como  as  da  Associação  dos  Docentes  da  UERN  (ADUERN),  as  quais  são 

realizadas em três convocações reduzindo-se o número de membros presentes para formação do 

quórum. Os membros solicitaram material explicativo sobre as Ações de Extensão e Professora 

Suzaneide  falou  que  seria  repassado  a  todos  os  membros  o  Plano  Nacional  sobre  Ações  de 

Extensão, para esclarecer as diferenças existentes entre cada uma delas. No sétimo ponto de pauta, 

que se tratou dos informes, a Presidente comentou sobre o Edital Novos Talentos, que focará a 

Educação Básica e apresentará  atividades  extracurriculares.  Esclareceu  também,  dúvidas sobre 

duas  situações  em que  as  declarações  solicitadas  por  professores  para  concorrer  ao  Edital  de 

Dedicação Exclusiva foram negadas: certificação de ações de extensão (cursos e/ou eventos) já 

contempladas pelo projeto em que o professor exerceu o papel de coordenação e pelo qual já 

recebera declaração  e certificação  de membro da comissão  de Extensão,  em que a  somas  das 

frequências do titular e do seu suplente, em um determinado ano, totalizaram menos de 75%. Por 

fim,  pediu-se  aos  membros  que   justificassem  suas  ausências  e  comunicassem  seus  atrasos 

antecipadamente  e  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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