
Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN
Pró-Reitoria de Extensão – PROEX
Campus Universitário Central, Rua Prof. Antônio Campos, s/n, BR-110, km 48, Costa e Silva
CEP: 59.625-620 - Mossoró/RN  Fone: (84) 3315-2184 - Ramal 2184 - e-mail:    proex@uern.br  

Ata da Trigésima Terceira Reunião Ordinária da Comissão de Extensão, da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN. Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e treze, às 

nove horas, no Laboratório de Geoprocessamento – Departamento de Geografia/FAFIC, realizou-se 

a Trigésima Terceira Reunião Ordinária da Comissão de Extensão, com a seguinte pauta: 1) Boas 

Vindas – Apresentação da equipe de trabalho da nova gestão; 2) Programa Cultural COPA 2014 e 

Projeto RONDOM; 3) Posse de novos membros; 4) Escolha de membros da Comissão de Extensão 

para compor: Grupo de trabalho do Regimento Interno da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX e 

Núcleo de Estudo para curricularização das Ações de Extensão; 5)  I Fórum de Extensão do Alto 

Oeste  Potiguar;  6)  Funcionalidade  e  dinamicidade  da Comissão  de Extensão;  7)  Aprovação da 

Pauta; 8) Aprovação da Ata da Reunião do dia cinco de setembro de dois mil e treze; 9) Proposta de 

Edital anual para submissão de Ações de Extensão; 10) Distribuição de Processos; 11) Análise de 

processos  distribuídos  em  sessões  anteriores;  12)  Informes.  Presidida  pelo  Professor Etevaldo 

Almeida Silva, novo Pró-Reitor e Presidente da Comissão de Extensão, a reunião contou com a 

presença  dos  seguintes  membros: Aluísio  Dutra  de  Oliveira  –  CAP/Patu;  André  Pedro 

Fernandes Neto – Informática/FANAT; Andréa Araújo de Jesus (suplente) – Turismo/FACEM; 

Antônio  Bezerra  da  Fé (suplente)–  Ciências  Contábeis/FACEM;  Antônio  Carlos  Batista  de 

Souza –  Música/FALA;  Aureliano  Aline  Puça  –  Física/FANAT;  Brígida  Lima  B.  Félix – 

Educação/FE;  Érica Louise de Sousa Fernandes Bezerra – DIA/PROEX; Ivan Chaves Coelho 

(suplente) – Comunicação Social/FAFIC; Izabel Calixta de Alcântara – CAC/Caicó;  Jacinta de 

Fátima  M.  Malala –  Administração/FACEM;  Lucídio  Clebeson  de  Oliveira  – 

Enfermagem/FAEN; Marcos Nonato de Oliveira– CAMEAM/Pau dos Ferros; Maria José Costa 

Fernandes –  Geografia/FAFIC;  Michaell  Magnos  Chaves  de  Oliveira (suplente)  – 

DAIN/PROEG;  Patricia Estela Giovannini – Medicina/FACS;  Pedro Arturo Rojas Arenas – 

Ciências Sociais/FAFIC; Regiane Santos Cabral de Paiva – Letras/FALA e Wendson Dantas A. 

Medeiros – Gestão Ambiental/FACEM.  As ausências dos seguintes membros foram justificadas: 

Adalberto Ximenes Leitão Filho – Filosofia/FAFIC; Fagner Moura da Costa – CAWSL/Assú; 

João  Paulo  do  Vale  de  Medeiros –  Direito/FAD;  Maria  Audenôra  das  N.  S.  Martins – 

CAN/Natal e Ramiro Gustavo V. Camacho – Biologia/FANAT. O Presidente iniciou a reunião se 

apresentando e desejando boas vindas a todos os presentes. Solicitou a cada membro uma breve 

apresentação, informando nome e Departamento/Campus de origem. Aproveitou para agradecer a 

Professora , do Departamento de Geografia/FAFIC, pela disponibilização da sala e comentou que a 

partir de então todas as reuniões da Comissão de Extensão aconteceriam naquela sala, visto que a 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

mailto:proex@uern.br
mailto:proex@uern.br


antiga sala de Reuniões da PROEX estava em reformas para funcionar a Diretoria de Educação, 

Cultura e Artes, visando dar uma maiordinamicidade às atividades da PROEX. O primeiro ponto de 

pauta, tratou da apresentação da equipe de trabalho da nova gestão da Pró-Reitoria de Extensão: 

Ele, Prof. Ms. Etevaldo Almeida Silva, Pró-Reitor de Extensão; Prof. Ms. Adalberto Veronese da 

Costa,  Pró-Reitor  Adjunto  de  Extensão;  TNS Dra.  Lígia  Maria  Bandeira  Guerra  ,  Diretora  de 

Desenvolvimento Social/DIRDES; Prof. Ms. Alexandre Milne-Jones Nader, Diretor de Educação, 

Cultura e Artes/DECA; Prof.ª Ms. Érica Louíse de S. F. Bezerra, Diretora de Institucionalização de 

Ações de Extensão/DIA e Evandro Hallyson Dantas Pereira, Diretor Pedagógico do Conservatório 

de  Música.  O segundo ponto  foi  a  exposição  do  Programa  Cultural  COPA 2014 e  do  Projeto 

RONDOM. Para falar sobre o Programa Cultural COPA 2014, foi convidado o assessor técnico da 

PROEX, Jocelito Barbosa Góes, idealizador da prosposta, cujo objetivo geral é realizar, no período 

da Copa do Mundo, uma competição esportiva envolvendo jovens e adolescentes matriculados nas 

escolas públicas da rede estadual, de 32 cidades selecionadas, para cada uma representar um dos 

países que irão participar  da Copa do Mundo de 2014. Tudo isso para mostrar  que a Copa do 

Mundo no Rio Grande do Norte vai muito além do futebol e que no Estado, o elefante existe, mas 

nunca  foi  branco,  joga  futebol  e  é  formado por  milhares  de  estudantes  espalhados  por  todo o 

território Potiguar.  A copa do mundo para as crianças e jovens do nosso estado é sinônimo de 

alegria, aprendizado, intercâmbio, companheirismo e oportunidades. É nessa perspectiva de adquirir 

conhecimentos que a nossa “Copa” envolve gincana, feira das nações, escolha da aluna que será a 

musa do futebol, feira de artesanato, oficinas, cursos, palestras e, como não poderia deixar de ser, 

um campeonato de futebol no formato da Copa do Mundo, onde trinta e dois municípios escolhidos 

pelas 16 DIREDES representarão os países que vão participar da copa, e assumirão a identidade 

dessas Nações,  buscando o maior número de informações e  elementos num grande trabalho de 

pesquisa, onde professores e alunos vão dar um grande show de competência e desempenho na 

busca por novos conhecimentos. Professor Adalberto, Pró-Reitor Adjunto de Extensão, que estava 

presente na Reunião,  complementou que essa propostas terá muitas oportunidades e chances de 

aplicar  novas  ideias.  Ressaltou  que  é  um Programa grande,  com setores  empenhados,  como a 

Secretaria de Educação do Estado. Colocou que os Professores interessados poderiam enviar suas 

propostas de Projetos, a fim de agregar ao programa e apresentar à Secretaria, até terça-feira, visto 

que o envio terá que ser realizado antes do fechamento do orçamento. Professor  Etevaldo expôs 

que os gestores irão executar o Programa junto aos Departamentos e Campi da UERN. Lembrou 

que no site da Universidade foi colocado o convite, estendendo a todos que se interessassem, para 

participar das Reuniões. Ressaltou que a segunda reunião havia acontecido no dia anterior, dia treze 

de novembro. Falou que os projetos a serem enviados deveriam estar conectados com a proposta 

geral. Professor Etevaldo anunciou que as inscrições para o Projeto RONDON estavam abertas e 

que teminariam dia dezenove deste mês. As propostas de trabalho enviadas seriam em nível de 

Brasil. Posteriormente, passou-se a posse dos seguintes membros: Professores Jefferson Garrido de 
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Araújo  Neto  (Titular)  e  Ivan  Chaves  Coelho  (Suplente),  representantes  do  Departamento  de 

Comunicação Social/FAFIC;  Professor Lucídio Clebeson de Oliveira  (Titular),  representante  do 

Departamento  de  Enfermagem/FAEN;  Professores  André  Pedro  Fernandes  Neto  (Titular)  e 

Sebastião Emidio Alves Filho (Suplente), representantes do Departamento de Informática/FANAT; 

Professores  Regiane  Santos  Cabral  de  Paiva  (Titular)  e  Alexandre  Bezerra  Alves  (Suplente), 

representantes  do Departamento  de Letras/FALA; Professora Ana Lúcia  Aguiar  Lopes  Leandro 

(Titular) e Michaell Magnos Chaves de Oliveira (Suplente), representantes da Diretoria de Apoio a 

Inclusão  –  DAIN/PROPEG;  Professora  Érica  Louíse  de  Souza  Fernandes  Bezerra  (Titular), 

representante  da  Diretoria  de  Institucionalização  de  Ações  de  Extensão  –  DIA/PROEX.  Em 

seguida, procedeu-se a escolha de membros da Comissão de Extensão para compor o Grupo de 

trabalho do Regimento Interno da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX e o Núcleo de Estudo para 

curricularização  das  Ações  de  Extensão.  Os  Professores  Lucídio e  Jacinta se  dispuseram  a 

participar  do Grupo e as Professoras  Brígida e  Maria José a fazer parte do Núcleo.  Professor 

Carlos questionou se os demais membros da Comissão poderiam dar sugestões e disse que seria 

interessante haver a socialização desses documentos por e-mail. Ficou estabelecido que todos os 

membros  receberiam  a  proposta  de  Regulamento  Geral  da  Extensão  Universitária  da  UERN, 

levando em consideração orientações nacionais, que será disponível para consulta pública, antes do 

envio para o CONSEPE. Essa proposta se faz necessária, devido as normas que regulamentam a 

Extensão Universitária da UERN estarem ultrapassadas. O quinto ponto foi sobre a realização do I 

Fórum de Extensão do Alto Oeste Potiguar, previsto para ser realizado no início do próximo ano, 

promovido  pela  UERN,  UFERSA  e  IFs  da  região.  Os  Professores  Maria  José e  Wendson 

sugeriram modificar  a  nomenclatura  do  Evento.  Para  Professora  Maria  José,  seria  interessante 

adotar  o termo Oeste ao invés de Alto Oeste, visto aquela ser a mais ampla de todas, polarizada por 

Mossoró, que é a principal cidade. Em relação ao sexto ponto, a fim de trazer mais funcionalidade e 

dinamicidade  à Comissão de Extensão,  Professor  Etevaldo pretende resolver  alguns  entraves  e 

garantir  maior  agilidade.  Identificar  os  problemas  presentes  nos  Departamentos,  por  exemplo, 

auxiliaria esta prática. Além disso, pediu o cumprimento do horário do início das reuniões por parte 

dos  membros.  Professor  Aluísio argumentou  que  se  os  membros  chegassem  sempre  na  hora 

marcada, às nove horas, e a reunião terminasse ao meio dia, daria para produzir muito em três horas 

de discussão. Professor Carlos reforçou que para minimizar a possibilidade de não realização das 

reuniões, por falta de quórum, seria interessante estudar a possibilidade de normatização que prevê 

a execução com uma determinada porcentagem de presentes na primeira chamada, outra na segunda 

e, finalmente, outra na terceira, estabelecendo um número mínimo de quórum. Professor Etevaldo 

observou  que  a  Comissão  é  composta  de  titulares  e  suplentes  e  que,  na  falta  daqueles,  estes 

deveriam comparecer à Reunião. Colocou que três faltas consecutivas decorrem na perda do cargo. 

Professor  Pedro  Arturo sugeriu  que  os  professores  da  Comissão  que  vêm  de  outras  cidades 

deveriam ter direito a mais carga horária. Professor  Aluísio explicou que o professor membro da 
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Comissão não recebe apenas duas horas, mas sim oito horas, já que as Reuniões ocorrem uma vez 

por mês.  Professora  Érica argumentou que deveria  existir  uma padronização  na extensão,  para 

melhor  acompanhar  as  atividades  desempenhadas  pelas  ações  de extensão.  Completou  que  são 

pretensões futuras e que as ações devem trazer satisfação para a comunidade. Entre algumas ideias 

que espera que a PROEX possa colocar em prática, seria eleger as melhores ações extensionistas 

para se apresentar em eventos locais, regionais e nacionais, a exemplo do CEBEU e fornecer um 

suporte para isso. Professora Maria José perguntou o que estava  previsto para as ações de extensão 

em 2014.1  e  afirmou  que a  visita  ao  local  de  execução das  ações  é  fundamental,  pois  muitos 

professores se interessam somente em garantir a carga horária docente. Colocou que a extensão, 

infelizmente, não é valorizada e questionou aos Pró-Reitores da nova gestão o que eles farão para 

mudar esse status. Disse,  também, que é preciso levar ao Reitor a necessidade de investimento 

financeiro na Extensão Universitária, pois faltam materiais de expediente, bolsas, entre outas coisas, 

para as ações  funcionarem adequadamente.  Professor  Marcos concordou com as colocações  da 

professora Maria José e explicou que a extensão deve buscar recursos externos e conseguir mais 

recursos internos, a qual  pode e deve estar articulada à pesquisa. Professor Aureliano ressaltou que 

poderia  haver  essa  articulação,  mas  que  os  proponentes  deveriam  ser  cautelosos  para  não 

classificarem  inadequadamente  as  ações  de  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Professor  Etevaldo 

comentou  que  a  partir  do  próximo  semestre,  2014.1,  pretende  realizar  a  avaliação  das  ações 

extensionistas  in loco,  que é um grande desafio.  E que gostaria  de contar com os membros  da 

Comissão para executar essa atividade. Acrescentou que a questão da avaliação será o principal 

tópico  abordado  no Fórum  de  Pró-Reitores,  no  qual  estará  presente  e  pretende  levar  mais  5 

professores  para  fazer  o  curso  de  capacitação,  que  será  realizado  próximo  ano  em  Recife. 

Aproveitou a oportunidade para dizer que já teve o primeiro despacho em relação a questões da 

extensão com o Reitor. E que quer solucionar alguns problemas, como por exemplo, o pagamento 

de bolsas aos estagiários que estão atrasadas. Segundo professora  Patrícia, é importante haver a 

avaliação  e  se  fazer  presente  para  saber  se  as  ações  são  realmente  executadas,  lembrando que 

algumas  delas  ultrapassam  o  limite  físico  do  estado.  E  como  sugestão,  citou  o  uso  de  um 

instrumento,  como  uma  carta  de  anuência,  a  partir  do  semestre  letivo  2014.1,  a  fim  de  os 

coordenadores se comprometerem a executar a ação. Professor Carlos expôs que seria interessante 

a  criação  de  uma  ficha  para  que  os  representantes  das  entidades  fizessem  o  registro  de 

comparecimento e da sua visão crítica sobre as ações de extensão que fossem executadas. Professor 

Adalberto concordou com os professores sobre a importância dessa avaliação. Professor  Marcos 

também comentou ser uma boa ideia, especialemente, porque a UERN muitas vezes se distancia da 

comunidade. Professora  Izabel  solicitou aos membros serem mais breves nas considerações, pois 

extrapola o tempo e há professores que vêm de outras cidades, como ela, e o carro tem horário para 

voltar.  O  sétimo  ponto  de  pauta,  tratou  da  aprovação  da  mesma,  sendo  esta  aprovada  por 

unanimidade.  Em seguida,  o  outro  ponto foi  a  aprovação  da  Ata  da  Reunião  do  dia  cinco  de 
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setembro de dois mil e treze, sendo esta também aprovada por unanimidade. Professor  Wendson 

propôs  que  os  pareceres  das  ações  a  serem  analisados  em  Reunião  fossem  encaminhados 

previamente  por  e-mail  a  todos  os  membros,  objetivando  agilizar  a  votação.  Apresentaram  a 

proposta sobre a possibilidade de cada um poder dar o parecer por e-mail.  Mas a  maioria  dos 

membros  achou essa  questão bastante  delicada.  Professor  Etevaldo ratificou  a  importância  das 

Reuniões presenciais a fim de garantir seriedade na execução das atividades da extensão. Quanto à 

Proposta de Edital anual para submissão de Ações de Extensão, Professora Érica pretendia que a 

PROEX a executasse a  partir  do semestre  2014.2,  porém, levou-se a  questão para votação e a 

maioria dos membros presentes decidiu por abrir o Edital ainda este ano, e dar início no semestre 

letivo 2014.1. Foram onze votos a favor, quatro contrários e uma abstenção. O décimo ponto a ser 

discutido foi a distribuição dos seguintes processos para análise: Processo Número cento e onze de 

dois mil e treze – Projeto: INVTUR – Inventário da oferta turística do município de Felipe Guerra, 

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

Relatora: Salete; Processo Número cento e trinta e quatro de dois mil e treze – Projeto: SER-TÃO: 

Assessoria jurídica e educação popular no semiárido, coordenado pelo Prof. João Paulo do Vale de 

Medeiros,  do  Departamento  de  Direito/FAD,  Relatora:  Brígida.  Em seguida,  passou-se  para  a 

análise dos processos distribuídos em sessões anteriores: 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 Curso de Turismo/CAN, com relatoria de Alfredo, foi aprovado com 

três abstenções; 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 

noventa de dois mil e treze – Evento:  I Fórum Cidade, educação e trânsito, coordenado pelo 

Professor Rosalvo Nobre Carneiro, do Departamento de Geografia/CAMEAM, com relatoria de 

Adalberto,  foi aprovado com duas abstenções; Processo Número noventa e cinco de dois mil e 

treze – Curso: Gestão de Finanças Pessoais: uma contribuição para a educação financeira na 

cidade  de  Mossoró  –  RN,  coordenado  pelo  Professor  Antonio  Marcos  Soares  Brasil,  do 

Departamento de Ciências Contábeis/ FACEM, com relatoria de  Aluísio,  foi aprovado com uma 

abstenção; Processo Número noventa e seis de dois mil e treze – Evento: Filocultura: filosofia e 

cultura  popular,  coordenado  pelo  Professor  José  Teixeira  Neto,  do  Departamento  de 

Filosofia/CAC,  com relatoria  de   Adalberto,  foi aprovado por  unanimidade;  Processo Número 

noventa  e  nove  de  dois  mil  e  treze  –  Núcleo  de  Ensino  de  Cultura,  Literatura  e  Língua 

Portuguesa – NECLEP, coordenado pela Professora Edmar Peixoto de Lima, do Departamento de 

Letras/  CAMEAM,  com relatoria  de Suzaneide,  foi  aprovado  com três  abstenções;   Processo 

Número cem de dois mil  e treze – Projeto:  Socializando o Direito,  coordenado pelo Professor 

Francisco Marcos de Araújo, do Departamento de Direito/FAD, com relatoria de Salete, continuou 

em diligência;  Processo Número cento e um de dois mil e treze – Projeto: Fundamentos para a 
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inclusão, coordenado pela Professora Andréa Jane da Silva, do Departamento de Informática/CAN, 

com relatoria de Michaell, foi reprovado por unanimidade, pois não se caracterizou como ação de 

extensão;  Processo  Número  cento  e  dois  de  dois  mil  e  treze  –  Evento:  I  Fórum de Direito 

Constitucional de Mossoró, coordenado pelo Professor Herval Sampaio Junior, do Departamento 

de Direito/FAD, com relatoria de Audenôra, foi aprovado com duas abstenções; Processo Número 

cento e quatro de dois mil e treze – Projeto: Júri Simulado, coordenado pelo Professor Armando 

Lúcio Ribeiro, do Departamento de Direito/ FAD, com relatoria de  Audenôra,  foi aprovado com 

quatro abstenções; Processo Número cento e seis de dois mil e treze – Projeto:  Prática do Júri 

Popular,  coordenado  pela  Professora  Karoline  Sales  Monteiro  Cabral,  do  Departamento  de 

Direito/FAD, com relatoria de Audenôra, continuou em diligência;  Processo Número cento e oito 

de dois mil  e treze –  Curso de Suporte Básico de Vida,  coordenado pelo Professor Francisco 

Napoleão  Tulio  Varela  Barca,  do  Departamento  de  Educação  Física/FAEF,  com  relatoria  de 

Suzaneide, continuou em diligência; Processo Número cento e nove de dois mil e treze – Curso de 

Extensão  Inglês  para  Propósitos  Específicos:  área  da  saúde,  coordenado  pelo  Professor 

Francisco Marcos de Oliveira Luz, do Departamento de Letras/CAMEAM, com relatoria de Érica, 

continuou em diligência;  Processo Número cento e dezesseis  de dois mil  e treze –  Núcleo de 

Estudos de Cultura, Literatura e Língua Inglesa - NECLI, coordenado pelo Professor Marcos 

Antônio da Silva, do Departamento de Letras/CAMEAM, com relatoria de  Suzaneide,  continuou 

em diligência; Processo Número cento e dezenove de dois mil e treze – Núcleo de Estudos sobre a 

Mulher Simone de Beauvoir, coordenado pela Professora Joana D'arc Lacerda Alves Felipe, do 

Departamento  de  Serviço  Social/FASSO,  com  relatoria  de Suzaneide,  foi  aprovado  por 

unanimidade; Processo Número cento e vinte e três  de dois mil e treze – Projeto:  Educação e 

Saúde como ferramenta para a construção da autonomia em saúde dos  adolescentes  com 

deficiência, coordenado pela Professora Sâmara Sirdênia Duarte de Rosado, do Departamento de 

Enfermagem/FAEN, foi  suspenso;  Processo Número cento e  vinte  e  sete  de dois  mil  e  treze – 

NECLE,  coordenado  pela  Professora  Marta  Jussara  Frutuoso  da  Silva,  do  Departamento  de 

Letras/CAMEAM, com relatoria de Suzaneide, continuou em diligência; Processo Número cento e 

trinta de dois mil e treze – Projeto: Diálogos em Paulo Freire e Educação Popular - LEFREIRE, 

coordenado  pela  Professora  Hostina  Maria  Ferreira  do  Nascimento,  do  Departamento  de 

Educação/FE, com relatoria de Sebastião, continuou em diligência; Processo Número cento e trinta 

e um  de dois mil e treze – Projeto: Educação e ação na prevenção de quedas entre idosos, 

coordenado  pela  Professora  Ana  Lúcia  de  França  Medeiros,  do  Departamento  de 

Enfermagem/CAC, com relatoria de Sebastião, foi suspenso a pedido da coordenadora, devido a 

afastamento para capacitação docente; Processo Número cento e trinta e cinco de dois mil e treze – 

Projeto:  FILOSOFARTE  –  Projeto  MPB:  Música  prá  pensar  Brasileira,  coordenado  pelo 

Professor  Telmir  de  Souza  Soares,  do  Departamento  de  Filosofia/FAFIC,  com  relatoria  de 

Sebastião, não foi apreciado.  No último ponto de pauta, que se tratou dos informes, o Presidente 

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217



informou sobre o FORPROEX/Regional e Nacional e o PROEXT 2012/2013. Comunicou que em 

breve  será  lançado  o  Edital  PROEXT  2014/2015  e  que  será  uma  grande  oportunidade  de  a 

Universidade captar recursos para a execução das atividades de extensão. Em relação às visitas aos 

Campi para diagnóstico de Ações Extensionistas, comunicou que entraria em contato para agendar 

uma visita a cada Campus a fim de  definir o plano de trabalho, e posteriormente, socializar o que 

foi definido com a Comissão de Extensão. Falou que seriam enviadas aos membros as propostas de 

Regulamento Geral da Extensão Universitária da UERN e de Edital para o semestre letivo 2014.1. 

Professora Brígida expôs que cada membro poderia divulgar, antecipadamente, nos Departamentos 

e Campi, que a PROEX publicará no início do mês de dezembro um Edital para cadastrar as ações 

que desejem a contabilização de carga horária docente para os semestres letivos 2014.1 e 2014.2. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião dizendo que o convite recebido 

para representar a Pró-Reitoria de Extensão é um desafio gratificante e que ele, juntamente com seu 

adjunto,  professor  Adalberto,  pretendem dar  dinamismo e  seriedade  à  Extensão,  para  a  UERN 

crescer como Instituição e consolidar assim, a extensão universitária. E agradeceu, mais uma vez, a 

professora Maria José pela disponibilização da sala para as Reuniões e 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.

Prof. Me. Etevaldo de Almeida Silva
Presidente da Comissão de Extensão

Membros Titulares da Comissão de Extensão:

Prof. Ms. Adalberto Ximenes Leitão Fillho  Ausência justificada                                                        
Prof.ª Dra. Aione Maria da C. Sousa Não tomou posse                                                                         
Prof. Esp. Aluísio Dutra de Oliveira  __________________________________________________
Prof.ª Dra. Ana Lúcia A. L. Leandro___________________________________________________
Prof. Ms. André Pedro F. Neto _______________________________________________________
Prof. Esp. Antônio Carlos Batista de  Souza _____________________________________________________ 
Prof. Ms. Antônio Cláudio Noberto Paiva                                                                                             
Prof.ª Ms. Aryana Lima Costa   Ausente                                                                                               
Prof. Dr. Aureliano Aline Puça  ______________________________________________________ 
Prof. Dr. Bérgson da Cunha Rodrigues Ausente                                                                                       
Prof.ª Ms. Brígida Lima Batista Félix                                                                                                    
Prof.ª Ms. Érica Louise de Souza F. Bezerra____________________________________________
Prof. Ms. Fagner Moura da Costa  Ausência Justificada                                                                       
Prof.ª Ms. Izabel Calixta de Alcântara _________________________________________________
Prof.ª Esp. Jacinta de Fátima M. Malala _______________________________________________
Prof. Dr. Jefferson Garrido de A. Neto  ________________________________________________
Prof. Esp. João Paulo do Vale de Medeiros Ausência justificada                                                         
Prof. Esp. José Nunes de Morais Ausente                                                                                              
Prof. Laudelino Gomes Ferreira Ausente                                                                                               
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Prof. Ms. Leonildo Tchapas  _______                                                                                                   
Prof. Esp. Lucídio Clébeson de Oliveira                                                                                                
Prof. Dr. Marcos Nonato de Oliveira __________________________________________________
Prof.ª Dra. Maria Audenôra das Neves S. Martins Ausência justificada                                               
Prof.ª Ms. Maria José Costa Fernandes  ________________________________________________
Prof.ª Ms. Patrícia Estela Giovannini                                                                                                        
Prof. Ms. Pedro Arturo Rojas Arenas                                                                                                        
Prof. Dr. Ramiro Gustavo Valera Camacho  Ausência justificada                                                        
Prof.ª Ms. Regiane Santos C. De Paiva                                                                                                 
Prof.ª Salete Gonçalves                                                                                                                          
Prof. Dr. Wendson Dantas Araújo Medeiros  ____________________________________________ 


