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Ata da Décima Reunião Extraordinária da Comissão de Extensão, da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte – UERN. Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e treze, às nove horas, 

na Sala de Pós Graduação do Departamento de Gestão Ambiental – FACEM, realizou-se a Décima 

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

Aprovação da Ata da Reunião do dia seis de junho de dois mil e treze; 3) Posse de membros da 

Comissão de Extensão; 4) Avaliação do VI Colóquio de Extensão; 5)  Apresentação do documento 

resultante das oficinas de Institucionalização da Extensão; 6) Análise de Processos distribuídos em 

sessões  anteriores;  7)  Discussão  sobre  a  Instrução  Normativa  da  Comissão  de  Extensão  e  8) 

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; Alysson Mendes de Oliveira – Informática/FANAT; Antônio Carlos Batista de 

Souza –  Música/FALA;   Aryana  Lima  Costa –  História/FAFIC;  Aureliano  Aline  Puça – 

Física/FANAT;  Brígida L.B. Félix – Educação/FE;  Izabel Calixta de Alcântara  (Suplente) – 

CAC/Caicó;  Jacinta de Fátima M. Malala – Administração/FACEM;  José Nunes de Morais – 

Educação Física/FAEF;  Laudelino Gomes Ferreira – Matemática/FANAT;  Marcos Nonato de 

Oliveira –  CAMEAM/Pau dos  Ferros;   Patricia  Estela  Giovannini –  Medicina/FACS;  Pedro 

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

DECA/PROEX;   Salete  Gonçalves –  Turismo/FACEM.  As  ausências  dos  seguintes  membros 

foram justificadas:  Alfredo Marcelo Grigio – Gestão Ambiental/FACEM;  Antônio Cláudio N. 

Paiva – Contábeis/FACEM; Fagner Moura da Costa – CAWSL/Assú; Márcia de Oliveira Pinto 

– Comunicação Social/FAFIC;  Maria Audenôra das N. S. Martins – CAN/Natal;  Maria José 

Costa  Fernandes –  Geografia/FAFIC;  Ramiro  Gustavo  V.  Camacho –  Biologia/FANAT  e 

Suzaneide Ferreira da Silva Menezes – Serviço Social/FASSO. O Presidente iniciou a reunião 

desejando  boas  vindas  a  todos  os  presentes,  passando  a  ler  a  pauta  da  Reunião  que  trata  da 

aprovação da mesma, sendo esta aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou-se em pauta a 

apreciação da Ata da Reunião do dia seis de julho de dois mil e treze, que após a supressão de um 

texto compreendido entre as linhas sessenta e um a sessenta e três, foi aprovada por unanimidade. O 

terceiro ponto de pauta foi a posse dos seguintes membros: Professores Adalberto Ximenes Leitão 

Filho (Titular) e João Bosco Brito do Nascimento (Suplente), representantes do Departamento de 

Filosofia/FAFIC; Professor Laudelino Gomes Ferreira (Titular), representante do Departamento de 

Matemática/FANAT. O  quarto  ponto  de  pauta  foi  a Avaliação  do  VI  Colóquio  de  Extensão. 

Professor  Vanderlei destacou a pequena participação dos Coordenadores de Ações de Extensão, 
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bem como de Membros da Comissão de Extensão no VI Colóquio de Extensão da UERN, apesar da 

importância do Evento, visto que é um espaço anual para se pensar a Extensão. Professora Patrícia 

colocou que após as Oficinas realizadas no Colóquio estava prevista a consolidação dos resultados 

obtidos em cada uma delas. Lamentou o fato das cinco oficinas trabalhadas terem ocorrido de forma 

simultânea, só sendo possível a cada membro se inscrever em uma delas, apesar do interesse em 

participar de uma outra. Ela, por exemplo, participou da Oficina cujo tema foi “Ações de Extensão 

e  Ética:  conceitos  e  importância”,  coordenada  pela  professora  Érica,  do  Departamento  de 

Enfermagem, e aproveitou para elogiar a brilhante contribuição e condução da oficina por parte da 

professora. No entanto, expôs que tal atividade contou com a participação de poucas pessoas, e isso 

poderia ser um risco, por poder transmitir uma visão muito particular e específica sobre o tema, 

pouco pluralista e visando o interesse da área. Talvez, por isso, a normatização geral traga outras 

respostas,  e que,  possivelmente,  não seja a  curto  prazo,  mas a médio  prazo.  Professor  Marcos 

sugeriu  a  discussão  de  ideias  através  de  fóruns,  pois  não  está  havendo  o  interesse  individual. 

Enfatizou a importância de se construir um Colóquio nos moldes de outros eventos, com grande 

visibilidade para motivar a participação das pessoas, pois é de grande relevância haver a publicação 

de artigos e consolidá-los em um documento final. Aproveitou para ressaltar que a Comissão de 

Extensão está falhando em algumas questões. O Professor  Vanderlei,  ao comentar sobre a pouca 

participação  nos  eventos  mais  gerais  da  UERN,  mencionou,  como  exemplo,  a  Semana 

Universitária,  outrora  desenvolvida  por  esta  universidade,  mas  que,  pelo  esvaziamento  de 

participantes,  teve  seu  fim justificado.  Em seguida,  o  professor  concordou  que  a  ideia  de  um 

documento final com a produção acadêmica é mais motivador e evidenciou a necessidade de se 

trabalhar com os calendários letivos para verificar quais os encontros previstos e como a UERN 

deve se preparar para os mesmos. Frisou, ainda, que a Extensão sofre uma grande dispersão e por 

isso  é  preciso  trabalhar  numa  estratégia  de  marketing.  Evidenciou  também  que  a  principal 

dificuldade enfrentada na organização de um evento é a financeira, pois define-se o formato, o seu 

desenho, porém a sua  viabilização dependerá de recursos mínimos, dificilmente obtidos. No caso 

do VI Colóquio tentou-se conseguir recursos junto a  FAPERN. No mesmo sentido o professor 

Alysson fez um comentário sobre a reduzida participação na Semana de Gestão de Ensino. Os dois 

dias de evento contou com a presença de 35 a 47 pessoas. Dessas, cerca de 13 eram servidores da 

Reitoria e órgãos complementares a ela, ou seja, infelizmente, não se conseguiu atingir o objetivo 

do Evento que era  trazer um maior número de professores ao evento. Ressaltou que as atividades 

de Extensão e Ensino não têm tanto reconhecimento e hoje sofrem uma crise de identidade. Por 

isso, é preciso melhorar seus diagnósticos. É importante ser feita uma avaliação para observar o que 

está  realmente  acontecendo.  A  Professora  Brígida colocou  que  não  é  só  a  Extensão  que  está 

sofrendo  essa  crise.  Há  um  espírito  de  desânimo  e  cansaço  em  outros  setores.  Relatou  que 

recentemente uns três eventos foram adiados. Citou, por exemplo, as inscrições do VI Colóquio da 

AFIRSE/Secção  Brasileira,  que  deveriam  se  encerrar  dia  trinta  de  julho,  mas  devido  a 
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indisponibilidade de agenda de palestrantes, falta de inscrições, e outras causas,  foram prorrogadas 

para dez de agosto do corrente ano.  Aproveitou para comentar que não participou do VI Colóquio 

de Extensão e utilizou a oportunidade para reiterar o compromisso com a Comissão de Extensão. 

Professor Carlos concordou com o que foi exposto pelos colegas e propôs pensar estratégias para 

garantir a assiduidade dos membros da Comissão de Extensão nas reuniões a partir do próximo 

semestre para não haver problema de cancelamento de reuniões por falta de quórum. Sendo assim, 

seria interessante entrar em contato com os Departamentos e Campi com o objetivo de designar 

professores com horários disponíveis às quintas-feiras pela manhã para não haver choque de horário 

com as atividades de ensino. Segundo ele, não é justo um professor ganhar carga horária e não 

comparecer às reuniões.  Salientando que, às vezes, há casos específicos que se tem que faltar, mas 

é  necessário  dar uma justificativa  para a  Comissão de Extensão.  Acrescentou que as ausências 

devem ser documentadas. Citou que no CONSAD a Diretoria adotou a política de descontar as 

horas referente às faltas, porém por sempre alguém temer se indispor com os colegas de trabalho, a 

política  não  é  posta  em prática,  efetivamente.  Reforçou  que  é  um desrespeito,  quando não  há 

reunião por falta de quórum, em especial com aqueles professores que vêm de outras cidades, pois 

deixam de fazer algo mais rentável e produtivo e arcam com os prejuízos. Por isso, tem que haver 

compromisso por parte de todos os membros. Professora Izabel complementou que, na verdade, os 

professores de fora disponibilizam, além das horas das reuniões, o tempo gasto no deslocamento 

para  Mossoró,  o  que  praticamente  compromete  o  dia  todo.  Ela,  por  exemplo,  vem de  Caicó. 

Professor  Marcos concordou com os colegas e enfatizou que recebem carga horária para estarem 

presentes  nas  reuniões  e  representar  seus  Departamentos.  Disse  ser  preciso  acompanhar  as 

ausências, pois não é justo alguns ganharem carga horária sem comparecer às reuniões. Quanto ao 

assunto  do  Colóquio,  colocou ainda  como sugestão  a  cobrança  de taxa  de inscrição,  a  fim de 

garantir infraestrutura e logística ao evento e oferecer um suporte para resultar em um produto. 

Segundo ele, cobrando-se uma quantia, viabilizaria a publicação dos trabalhos inscritos. Além de 

que  a  Extensão   pode  fazer  uma  ponte  com a  pesquisa,  dando-lhe  um maior  valor.  Professor 

Vanderlei achou as questões levantadas interessantes e disse ser fundamental discutir o formato, o 

aspecto estrutural de um Evento, devendo-se realizar algo já pensando no que se pretende atingir. É 

necessário  focar  nos  professores,  pois  se  trata  de  assuntos  mais  institucionais.  Relatou  que, 

diferentemente  do  ano  passado,  o  Colóquio  deste  ano  contou  com  a  Discussão  das  questões 

debatidas e teve uma maior participação de inscritos. Falou que, realmente, há  limitações para a 

realização de atividades, como Professora Brígida destacou, mas que deve existir um compromisso, 

uma obrigação institucional. Quanto às Reuniões da Comissão de Extensão, levantou  que, em tese, 

teriam-se  horas  para  duas  reuniões  mensais.  Avisou  que  comunicaria  aos  Departamentos  para 

organizar o horário dos membros da Comissão de Extensão, a fim de liberá-los no horário fixado ou 

escolher outro representante com tempo disponível. Observou que há professores que nem sequer 

dão justificativas das suas ausências e continuam contabilizando carga horária docente, o que não é 
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correto sob o ponto de vista legal, além de ser um desrespeito em relação aos demais membros. 

Aproveitou para falar que está sendo discutida uma outra organização para Comissão de Extensão. 

A ideia é de reduzir o número de membros da sua constituição. O aspecto positivo dessa medida 

seria a redução do número de membros para dar quórum e uma cobrança mais efetiva, objetivando 

dar um novo rosto para a extensão. Frisou que estão se cobrando questões muito importantes e, por 

isso, é preciso planejamento. Hoje, foi lembrado, o carro chefe da UERN é a pesquisa e a motivação 

para se fazê-la tem sido bem maior,  pois  traz a ideia  do profissional bem sucedido.  É preciso, 

afirmou, trazer sempre a tona a questão da indissociabilidade entre o Ensino-Pesquisa-Extensão, 

mas  esta  é  uma  discussão  da  Universidade  como  um  todo,  sendo  necessário  organização  e 

elaboração. Professora Aryana sugeriu a inclusão de pessoas externas e não somente de alunos e 

professores na programação do Colóquio,  além da  participação de entidades  como Prefeituras, 

SESI, sindicatos, a fim de mudar a cara da Extensão. Professor  Vanderlei  definiu essa sugestão 

como muito relevante. Destacou que  Prefeituras, FAPERN, Banco do Nordeste, entre outros, têm 

apoiado a  Extensão  em algumas  atividades,  mas  realmente  falta  a  participação  das  pessoas  da 

comunidade externa.  Professor  Carlos perguntou como ficam as situações dos coordenadores de 

Ações Extensionistas que contabilizam carga horária docente,  mas não apresentam os relatórios 

exigidos pela PROEX. Sugeriu então, que a PROEX acompanhe a execução das ações para verificar 

essa  questão  da  carga  horária.  Professora  Patrícia  aproveitou  para  questionar  como  ficaria  a 

questão de uma outra Ação enviada por um professor coordenador que não entregasse os relatórios. 

Ainda,  comentou que não acredita  que a redução do quantitativo de membros  da Comissão de 

Extensão  seja  a  solução  para  tornar  a  Comissão  de  Extensão  mais  efetiva.  Para  a  professora 

Patrícia,  uma  melhor  opção  seria  a  adoção  de  um indicador  por  parte  da  PROEX,  como  por 

exemplo, determinar que todos os membros participantes da Comissão sejam extensionistas. Frente 

a esses questionamentos, professor  Vanderlei  falou que a formação de um Comitê disciplinaria 

questões relacionadas a recursos, transparência, zelo. Reforçou que todos os membros da Comissão 

de Extensão terão, em breve, acesso ao texto do Regulamento Geral da Extensão Universitária da 

UERN para  verificar  se  alguns  pontos   passaram despercebidos  e  colaborar  para  o  avanço  da 

Extensão, visto que com um marco regulatório da extensão ficará mais fácil trabalhar, pois haverá 

parâmetros e referências normativas àquele que desejar fazer extensão. Em seguida, ficaram de ser 

reenviados os resultados das oficinas para os  e-mails dos membros, a fim de se discutir o sétimo 

ponto  de  pauta  em uma outra  reunião.  Posteriormente,  passou-se  para  a  análise  dos  processos 

distribuídos em sessões anteriores: 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,  já  que  o  parecer 

precisa ser atualizado; 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 
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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 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,  foi aprovado com 

uma abstenção; 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, não foi apreciado devido ao tempo para emitir novo 

parecer; 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  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 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,  foi  aprovado  com  duas  abstenções; 

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 quatro de dois mil e treze – Projeto:  Direitos Humanos e 

Meio  Ambiente  Urbano:  Em Busca  de  Cidades  Sustentáveis,  coordenado  pelo  Prof.  Carlos 

Sérgio Gurgel da Silva, do Departamento de Direito/CAN, com relatoria de João Paulo, não foi 

apreciado, 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, 
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do  Departamento  de  Ciências  Biomédicas/FACS,  com  relatoria  de  Érica,  não  foi  apreciado; 

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, foi aprovado com três abstenções; Processo Número oitenta 

de dois mil e treze – Projeto:  O povo das secas e a perspectiva de seu desenvolvimento sócio-

ambiental  e  econômico,  coordenado  pelo  Professor  Carlos  Sérgio  Gurgel  da  Silva,  do 

Departamento de Direito/CAN, com relatoria de Maria José, foi aprovado com uma abstenção; 

Processo Número oitenta e dois de dois mil e treze – Evento: IV Ciclo de Palestras do Curso de 

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

com relatoria de Alfredo, foi aprovado com três abstenções. Em seguida, teria-se a Discussão sobre 

a Instrução Normativa da Comissão de Extensão, prevista no quinto ponto de pauta, porém houve 

votação para deixar a análise dessa Instrução Normativa para uma próxima reunião. Dos membros 

presentes,  apenas  um  deles  absteve  seu  voto,  tendo  todos  os  demais  presentes  votado 

favoravelmente pelo adiamento da discussão dessa norma. Ficou combinado de reenviar a proposta 

da instrução para todos os membros da Comissão de Extensão por e-mail. Também foi determinado 

que o dia trinta e um de julho seria a data limite para o envio de sugestões relacionadas a ela, para 

no dia primeiro de agosto haver a discussão dessa proposta pela Comissão formada para analisá-la. 

Os Professores Marcos Nonato e Alysson se dispuseram a participar da Comissão, juntamente com 

professor  Sebastião,  diretor  da  DIA –  Diretoria  de  Institucionalização  de  Ações  de  Extensão. 

Professora  Izabel  sugeriu a realização de uma Reunião Extraordinária para debater somente essa 

Instrução Normativa.  No oitavo ponto de pauta, que foram os informes, o Presidente reforçou que 

enviaria para Consulta Pública, assim que possível, o esboço do Regulamento Geral da Extensão 

Universitária da UERN a fim de parametrizar as Ações da Extensão. E destacou a importância da 

Comissão de Extensão em ser ativa nesse processo, porque após essa consulta tal documento deverá 

ser enviado ao CONSEPE. Em relação aos informes dos membros, professor  Carlos  comunicou 

que o Projeto de Extensão  Cultural UERN POTIGUAR BAND, sob sua coordenação, foi aprovado 

hoje e que o grupo já havia realizado quatro apresentações. 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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