
Ata da Nona Reunião Extraordinária da Comissão de Extensão, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN.

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e treze, às nove horas, na Miniauditório da Pró-

Reitoria  de  Extensão  -  PROEX,  realizou-se  a  Nona  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de 

Extensão, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Pauta; 2) Aprovação da Ata da Reunião do dia 

sete de março de dois mil e treze; 3) Posse de membros da Comissão de Extensão; 4) Análise dos 

processos distribuídos em sessões anteriores, 5) Processos para serem dados ciência e 6) Informes. 

Presidida pelo Professor Francisco Vanderlei de Lima, Pró-Reitor de Extensão, a reunião contou 

com a presença dos seguintes membros: Alfredo Marcelo Grigio – Gestão Ambiental/FACEM; 

Aluísio  Dutra  de  Oliveira (suplente)  –  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;  Edgley Freire Tavares – 

Letras/FALA;  Érica  Louise  de S.  F.  Bezerra –  Enfermagem/FAEN;  Jacinta de Fátima M. 

Malala  – Administração/FACEM; João Paulo do Vale de Medeiros – Direito/FAD;  Leonildo 

Tchapas –  Economia/FACEM;  Márcia  de  Oliveira  Pinto –  Comunicação  Social/FAFIC; 

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

(suplente)  –  DAIN/PROEG; Pedro  Arturo  Rojas  Arenas –  Ciências  Sociais/FAFIC;  Salete 

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

ausências  dos  seguintes  membros  foram  justificadas: Adalberto  Ximenes  Leitão  Filho  – 

Filosofia/FAFIC;  Fagner Moura da Costa – CAWSL/Assú;  José Nunes de Morais – Educação 

Física/FAEF; Maria Audenôra das N. S. Martins – CAN/Natal;  Patricia Estela Giovannini – 

Medicina/FACS e Raimundo Nonato Santos da Costa – DECA/PROEX. 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 sete de março de dois mil e treze, sendo esta 

também aprovada por unanimidade. O terceiro ponto de pauta foi a posse dos seguintes membros: 

Professoras  Salete  Gonçalves  (titular)  e  Andréa  Araújo de  Jesus  (suplente),  representantes  do 

Departamento de Turismo/FACEM;  Professores Marcos Nonato de Oliveira (titular) e Maria do 

Socorro Maia Fernandes Barbosa (suplente),  representantes do Campus Avançado Prof.ª Maria 

Elisa de Albuquerque Maia – CAMEAM/Pau dos Ferros. Posteriormente, antecipou-se o quinto 

ponto de pauta, que foi a ciência de algumas ações extensionistas aprovadas com fomento externo 

à UERN, sendo a primeira aprovada pela FAPERN (Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do 

Rio  Grande  do  Norte)  e  todas  as  demais  pelo  edital  do  PROEXT  (Programa  de  Extensão 

Universitária), do Ministério da Educação – MEC. O Presidente aproveitou para reforçar que, a 

cada ano, um maior número de programas e projetos enviados pela UERN são aprovados pelo 

Edital do PROEXT. Seguem as ações com financiamento externo: Processo Número sessenta e 
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três de dois mil e treze – Evento:  III Workshop de Sistemas Embarcados do Semiárido do 

Nordeste,  coordenado pela Professora Karla Darlene Nepomuceno Ramos, do Departamento de 

Informática/CAN; Processo Número sessenta e seis de dois mil e treze  – Projeto: Contribuições 

para o saneamento ambiental  do município de Grossos,  RN: diagnóstico,  mapeamento e 

capacitação, coordenado pelo Professor Rodrigo Guimarães de Carvalho, do Departamento de 

Gestão Ambiental/FACEM;  Processo  Número sessenta e sete de dois mil  e treze  – Programa: 

Educação,  Música  e  Tecnologia:  diálogo  multidisciplinar  na  formação  continuada, 

coordenado pelo Professor Giann Mendes Ribeiro, do Departamento de Artes /FALA;  Processo 

Número  sessenta  e  oito  de  dois  mil  e  treze   –  Projeto:  Memória,  cultura  e  identidade:  a 

educação para as relações étnico-raciais nas escolas quilombolas do Rio Grande do Norte, 

coordenado pelo Professor José Glebson Vieira, do  Departamento de Ciências Sociais/FAFIC; 

Processo  Número sessenta e nove de dois mil e treze – Programa:  Palco Sonoro da Ciência, 

coordenado pelo  Professor  Marco  Lunardi  Escobar,  do  Departamento  de  Comunicação Social 

/FAFIC;  Processo  Número setenta de dois mil e treze   –  Programa:  Educação, Diversidade e 

Direitos Humanos: problematizações e enfrentamentos à violência na escola, coordenado pela 

Professora  Andreza  de  Oliveira  Andrade,  do  Departamento  de  História/CAWSL; Processo 

Número  setenta  e  um  de  dois  mil  e  treze   –  Programa: Uso  dos  Ambientes  Virtuais  de 

Aprendizagem como ferramentas de qualificação da educação e de inclusão digital:  uma 

investigação no contexto do ensino médio,  coordenado pelo Professor Rommel Wladimir de 

Lima, do Departamento de Informática/FANAT;  Processo  Número setenta e dois de dois mil e 

treze   – Programa:  Políticas públicas, saúde e cidadania: valorização dos trabalhadores da 

pesca  artesanal  e  aquicultura  familiar,  coordenado  pela  Professora  Érica  Louise  de  Souza 

Fernandes Bezerra, do Departamento de Enfermagem/FAEN; Processo Número setenta e três de 

dois  mil  e  treze  –  Projeto:  Diálogos  Autobiográficos:  Trilhas  da  Formação  dos(as) 

educadores(as) serranos(as), coordenado pela Professora Maria Euzimar Berenice Rego Silva, 

do Departamento de Educação/CAMEAM. Em seguida, voltou-se ao quarto ponto de pauta, que 

tratou da 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, 

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 apresentou diligências; 

Processo Número oito de dois mil e treze – Projeto:  Conhecimento, Cultura e Sabedoria na 

Escola: O cinema e a Literatura como estratégias de inclusão social no Ensino Superior, 

coordenado  pela   Professora  Francisca  Patrícia  B.  De  Carvalho,  do  Departamento  de 

Enfermagem/FAEN,  com relatoria  de Michaell,  foi  aprovado  com duas  abstenções;  Processo 

Número  dez  de  dois  mil  e  treze  –  Programa:  Educação  Interprofissional  e  Trabalho 
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Colaborativo  como instrumentos  para  o  fortalecimento  das  Ações  da  Saúde  na  Escola, 

coordenado  pelo  Professor  Marcelo  Viana  da  Costa,  do  Departamento  de 

Enfermagem/CAMEAM,  com relatoria  de  Érica, foi  aprovado  com uma  abstenção;  Processo 

Número onze de dois mil e treze – Projeto: Educação e Cidadania no e para o trânsito em Pau 

dos Ferros: Discussões e ações sobre o direito à cidade e o direito à vida, coordenado pelo 

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

Adalberto foi aprovado com uma abstenção; 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,  continuou em diligência;  Processo Número 

quatorze de dois  mil  e  treze – Curso:  Curso de Inclusão digital  para os alunos da Escola 

municipal Deputado Márcio Marinho na cidade de Nova Cruz,  coordenado pelo Professor 

Isaac de Lima Oliveira Filho, do Departamento de Informática/CAN, com relatoria de Michaell, 

foi aprovado por unanimidade; Processo Número dezessete de dois mil e treze – Projeto:  Rede 

Tur: Ligando saberes em prol do Turismo de base local, coordenado pela Professora Salete 

Gonçalves,  do  Departamento  de  Turismo/FACEM,  com  relatoria  de  Antônio  Cláudio,  foi 

aprovado com uma abstenção; Processo Número dezoito de dois mil e treze – Projeto: Poesia no 

Ar,  coordenado  pela  Professora  Márcia  de  Oliveira  Pinto,  do Departamento  de  Comunicação 

Social/FAFIC,  com  relatoria  de  Nonato,  foi  aprovado  por  unanimidade; Processo  Número 

dezenove de dois mil  e treze – Curso:  Curso de Monitoramento ambiental para gestão da 

biodiversidade marinha, coordenado pelo Professor Flávio José de Lima, do Departamento de 

Turismo/CAN,  com relatoria de Ramiro,  foi aprovado com uma abstenção;  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,  apresentou  diligências;  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, apresentou diligências; Processo Número vinte e oito de dois mil e treze 

– Curso:  Técnicas de produção e trabalhos acadêmicos, coordenado pela Professora Marília 

Medeiros  Soares,  do  Departamento  de  Turismo/CAN,  com  relatoria  de  Marcos  Nonato,  foi 

aprovado por unanimidade; Processo Número vinte e nove de dois mil e treze – Projeto: Oficina 

de contação de histórias, coordenado pela Professora Marília Medeiros Soares, do Departamento 

de  Turismo/CAN,  com  relatoria  de  Marcos  Nonato,  foi  aprovado  com  um  voto  contrário; 

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 
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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, apresentou diligências; 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,  apresentou diligências; 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  sete  de  dois  mil  e  treze  –  Curso:  Gestão  de  Finanças 

Pessoais, coordenado pelo Professor José Sueldo Câmara Ferreira, do Departamento de Ciências 

Contábeis/FACEM, com relatoria de Fagner, foi aprovado com uma abstenção; 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 apresentou diligências;  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,  apresentou diligências;  Processo Número  quarenta  e  um de dois  mil  e  treze  – Projeto: 

Saúde  Bucal  no  Hospital,  coordenado  pela  Professora  Georgia  Costa  de  Araújo  Souza,  do 

Departamento de Odontologia/CAC, com relatoria de Ana Lúcia, foi aprovado por unanimidade; 

Processo  Número  quarenta  e  quatro  de  dois  mil  e  treze  –  Projeto:  Corpo  Humano  real  e 

fascinante,  coordenado  pelo  Professor  Eudes  Euler  de  Souza  Lucena,  do  Departamento  de 

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

Número  quarenta  e  cinco  de  dois  mil  e  treze  –  Projeto:  Núcleo  de  Estudos  de  Cultura, 

Literatura e Língua Portuguesa – NECLEP, coordenado pela Professora Edmar Peixoto de 

Lima,  do  Departamento  de  Letras/CAMEAM,  com  relatoria  de  Edgley,   foi  aprovado  por 

unanimidade; Processo Processo Número quarenta e sete de dois mil e treze – Projeto: Núcleo de 

Estudos  de  Cultura,  Literatura  e  Língua  Inglesa–  NECLLI, coordenado  pelo  Professor 

Marcos Antonio da Silva, do Departamento de Letras/CAMEAM; com relatoria de  Edgley,  foi 

aprovado  por  unanimidade; 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 
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Edilma Braga Soares Aureliano, do Departamento de Educação/CAP, com relatoria de  Márcia, 

apresentou diligências;  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,  apresentou diligências; 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,  apresentou 

diligências; 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, apresentou diligências; 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,  apresentou diligências; 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, 

apresentou diligências; Processo Número cinquenta e seis de dois mil e treze – Projeto: Núcleo de 

Estudos de Cultura, Literatura e Língua Espanhola – NECLE, coordenado pela Professora 

Marta Jussara Frutuoso da Silva, do Departamento de Letras/CAMEAM, com relatoria de Edgley, 

foi aprovado com uma abstenção; Processo Número cinquenta e oito de dois mil e treze – Projeto: 

Aprendendo a aprender a envelhecer:  Espaço de convivência e diálogos intergeracionais, 

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

Enfermagem/CAC, com relatoria de Suzaneide, foi aprovado por unanimidade; 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,  apresentou  diligências; 

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, apresentou diligências;Processo Número sessenta e 

dois  de  dois  mil  e  treze  –  Projeto:  Documentários  Turísticos  2013-2014;  coordenado  pelo 

Professor Alcêdo Pinheiro Galvão, do Departamento de Turismo/CAN, com relatoria de  Rosa, 

apresentou  diligências.  Os  seguintes  projetos  serão  apreciados  na  Reunião  da  Comissão  de 

Extensão do dia quatro de abril: 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; 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; Processo Número quinze de 

dois  mil  e  treze  –  Projeto:  Inclusão  tecnológica  –  Robótica, coordenado  pelo   Professor 
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Anderson Abner de Santana Souza,  do Departamento de Informática/CAN;  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; 

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; 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; 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; 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; 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, 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; 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; 

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. Durante a Reunião, o professor Carlos Batista sugeriu a inclusão, 

no corpo da proposta da ação de extensão, dos fatores de risco surgidos durante a execução da 

ação, que seria uma forma de facilitar a apreciação da proposta pelo parecerista, sendo interessante 

os professores atentarem para isso a partir de agora. Como exemplo, o professor citou o Projeto de 

Extensão “Samba e História: Música Popular na Academia”, sob sua coordenação que, mesmo 

aprovado, não conseguiu concluir as suas atividades devido aos problemas enfrentados durante a 

sua  execução.  Professora  Márcia questionou  em  quais  situações  as  propostas  de  ações 

extensionistas seriam reprovadas, já que era apenas a terceira reunião que participava e que não 

possuía  normas  que  embasassem  e  justificassem  as  análises  das  propostas.  Em  resposta, 

Professora Suzaneide disse que seriam reprovadas aquelas que não apresentavam características 

de  extensão  e  que  não  contasse  com  a  participação  de  discentes.  Questionou  ainda  se  os 

coordenadores das Ações poderiam enviar propostas de uma área diferente das que atuam, pois, 

particularmente, ela não se sentia preparada para executar e analisar propostas que não estivessem 

relacionadas  à  Comunicação  Social.  Por  último,  perguntou  se  erros  de  gramática  seriam 

considerados diligências. Os membros da Comissão de Extensão entenderam que não. Professor 
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Carlos Batista aproveitou para comentar que Projetos enviados para o  Conselho Municipal de 

Cultura,  da  Prefeitura  de  Mossoró,  por  professores  da  UERN,  apresentaram  erros  de  grafia, 

comprometendo  a  qualidade  literária  e  a  redação  do  Projeto,  e  que  esses  tipos  de  erros  não 

deveriam acontecer. Professor Marcos Nonato sugeriu a formalização das regras que disciplinam 

a Comissão de Extensão em um documento, a fim de facilitar a avaliação das ações de extensão e 

fornecer  embasamento  para  os  novos  membros.  Professor  Vanderlei  disse  que  existe  um 

documento,  mas que ele  estava  em fase de restruturação.  As diligências  levantadas  sobre um 

Projeto de relatoria  do professor Alfredo  foram bastante  discutidas  pelos  membros. Professor 

Alfredo  enfatizou  que  o  proponente  de  uma  Ação  Extensionista  deve  deixar  clara  a  sua 

justificativa  e  provar  a  sua  importância.  Também  deve  ser  questionada  a  funcionalidade  de 

execução  de  uma  ação  em uma  cidade  diferente  da  lotação  do  coordenador,  ou  seja,  se  faz 

necessário  o  esclarecimento  detalhado  de  alguns  pontos  obscuros  apresentados  nas  propostas. 

Complementando,  professora  Suzaneide disse  que também deve ser demonstrada  a relevância 

técnica  e  social  e  a  viabilidade  econômica  e  verificar  como os  Departamentos  estão  vendo a 

questão  da  carga  horária  solicitada  pelos  coordenadores  de   Ações  de  Extensão.  Devido  a 

discussão desse projeto ter tomado bastante tempo, professor Marcos Nonato sugeriu equalizar o 

tempo  nas  avaliações  dos  projetos  para  não  atrasar  ainda  mais  a  reunião  e  que  questões  em 

diligência  não  teriam  necessidade  de  serem  muito  debatidas,  diferentemente  de  casos  de 

reprovação,  que  deveriam  ter  uma  discussão  maior.  Professor  Vanderlei  propôs  retomar  as 

discussões mais polêmicas em um outro momento e dar prosseguimento a avaliação das propostas. 

Aconselhou aos  membros  que  em caso  de  dúvidas  procurasse  a  PROEX. Colocou ainda  que 

alguns colegiados avançam a Reunião até o horário que precisam para vencer a pauta e sugeriu 

adotar  o  mesmo  para  as  Reuniões  da  Comissão  de  Extensão.  Professor  Alfredo concordou, 

principalmente por haver o deslocamento de professores de outras cidades para comparecer às 

Reuniões e que isso os pouparia de vir para Reuniões Extraordinárias, correndo o risco de não 

haver quórum. Exemplificou que deveria ser feito como as reuniões do CONSEPE, que só conclui 

a  Reunião  após  ver  todos  os  pontos  da  pauta.  Professor  Marcos  Nonato achou  a  ideia 

interessante,  porém expôs que muitos  professores poderiam não ter  esse tempo disponível  em 

virtude de outros compromissos. Ele, por exemplo, tinha o horário de retorno para Pau dos Ferros 

marcado,  pois  tinha  outras  atividades  para  cumprir,  como  aulas,  por  exemplo.  Professor 

Aureliano  sugeriu  definir  um  certo  número  de  projetos  para  serem analisados  por  Reunião. 

Professor  Leonildo propôs começar a Reunião mais cedo, às oito e trinta da manhã. Professora 

Jacinta comentou para rever o tempo gasto para discutir cada projeto, pois alguns tomam muito 

tempo da Reunião. Professor Vanderlei  argumentou que um dos grandes problemas enfrentados 

pela Comissão de Extensão é a falta de pontualidade para dar início às reuniões, que desde o início 

de seu mandato, em 2009, as reuniões sempre começam atrasadas. Sendo assim, reforçou que seria 

importante concluir  a pauta deste dia para não haver prejuízo na distribuição de carga horária 
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docente para o semestre seguinte, mas que caberia aos membros decidirem. Os membros ainda 

presentes concordaram em vencer a pauta, ao invés de convocar uma outra Reunião Extraordinária 

na semana seguinte para terminá-la. Disse que ficaria a critério da maioria começar a reunião mais 

cedo. Não houve manifestação por parte dos membros, ficando o mesmo horário de início das 

reuniões.  No sexto ponto de pauta, que foram os informes, o Presidente 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. Reforçou que 

alguns professores, como Bérgson e Rosa, já estão participando da organização desse Evento. O 

Colóquio  acontecerá  nos  dias  3  a  5  de  julho.  Quanto  aos  informes  dos  membros,  Professora 

Suzaneide informou que na sexta-feira, dia vinte e dois de março, será realizada a Reunião com a 

Equipe Pedagógica na sala de Reuniões da PROEX, às dez horas. E Professor Bérgson comunicou 

que a Revista de Extensão EXTENDERE está precisando de pareceristas  Ad hoc para avaliar os 

artigos  a  serem publicados  e  que os  interessados  poderiam entrar  em contato com Professora 

Suzaneide. 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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