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Ata da Primeira  Reunião Ordinária  da Câmara de Extensão do ano de dois mil  e dezesseis  da

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Ao primeiro dia do mês de março de

dois mil e dezesseis, às nove horas, na Sala de Reunião da Pró-Reitoria de Extensão, realizou-se a

Primeira  Reunião  Ordinária  da  Câmara  de  Extensão  do  ano  em curso,  com a  seguinte  pauta:

Análise da nomenclatura do Núcleo de Extensão proposto inicialmente como “Agência Nacional de

Proteção ao Patrimônio  e  Interesse Público  ANAPPIP/UERN” e  Regimento  Geral  da Extensão

Universitária. Presidida pelo Professor Mestre Etevaldo Almeida Silva, Pró-Reitor de Extensão e

Presidente da Câmara de Extensão, secretariada pela servidora  Érika Larissa de Oliveira Silva, a

reunião  contou  com a  presença  dos  seguintes  membros: o  Presidente  Etevaldo  Almeida  Silva;

Francisco  Fabiano  de  Freitas  Mendes  (Pró-reitor  Adjunto);  Maria  José  Costa  Fernandes

(DGE/FAFIC); Wendson Dantas de Araújo Medeiros (DGA/ FACEM); Jozenir Calixta de Medeiros

(DCC/CAP); Sérgio Antônio Cavalcante Sales (Discente Curso de Filosofia). O Presidente iniciou a

reunião listando os pontos de pauta. Informou a todos que o Prof. Denys Tavares de Freitas estava

presente na reunião para fazer  uma defesa do nome inicial  do Núcleo para tentar  explicar  aos

presentes a sua proposição e alertou que o regulamento da extensão deverá ser estudado para ser

devolvido  ao  CONSEPE  e  acrescentou  que  esse  regulamento  foi  feito  durante  vários  anos

atravessando  duas  Gestões  da  UERN,  pois  os  documentos  que  justificavam  as  ações  e

direcionamentos  da  extensão  na  UERN  já  estavam  bastante  desatualizados  precisando  de  ser

revisados, para tanto passou pela consulta pública e posteriormente foi encaminhado ao CONSEPE

e devolvido a Câmara para apresentar aos membros. Etevaldo perguntou se algum dos membros

trazia  mais  alguma  sugestão  para  pauta.  Ninguém  acrescentou  nenhum  ponto.  Houve  duas

justificativas de ausência:  a de Vera Cidley e a de Giovanna. O Presidente fez a leitura da ata

anterior,  ao  final  todos  concordaram,  pedindo  apenas  para  corrigir  ortograficamente  algumas

palavras. Denys iniciou a sua justificativa então falou argumentando que havia uma necessidade dos

cursos de Direito se auto-formatarem  e o seu núcleo deveria também acompanhar esses avanços.  O

núcleo deveria voltar seu olhar para a sociedade. O nome agrega nacional porque não se prende

unicamente a leis municipais ou ações municipais, mas nacionais. Falou de direito público e direito

privado para justificar o núcleo e sua sigla. Falou que o objetivo do curso é fazer com que os alunos

se aproximem mais ainda e ainda mais cedo da realidade local para entender a realidade a qual o

aluno está inserido e poder intervir.  O Professor Jozenir explanou a sua interpretação acerca da

nomenclatura do Núcleo, e questionou propondo que a nomenclatura “nacional” seja substituída por
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“brasileira”. Ainda perguntou também se o núcleo pretende propor ou receber propostas ou as duas

coisas? Vai instigar  ao corpo discente a  receber  proposta  prontas  do núcleo?  Como está  sendo

pensado isso. Perguntou ainda como está sendo pensado o lado financeiro e de estrutura? As origens

de recursos?  Denys respondeu que a sigla poderia ser mudada sim. A resposta sobre a proposição

foi que não vai ter um método de trabalho. Serão trabalhadas as demandas em conjunto, os alunos

irão questionar a própria realidade e diante dessas demandas que irão surgindo o trabalho vai sendo

organizado e executado. Os advogados da Prática Jurídica estarão disponíveis para o Núcleo. Com

relação aos custos do Núcleo, a princípio, apenas a vivência,  a posteriori com o ajuizamento de

alguma demanda, teremos oito advogados, mão de obra suficiente para viabilizar as ações do curso.

Todos entenderam que o Núcleo não competirá com a Prática Jurídica, mas será um complemento e

isso foi bastante positivo. Fabiano falou que era louvável a proposta do Núcleo e que o parecer

tende a ser favorável, mas chama atenção para a nomenclatura que foge daquilo que os núcleos

existentes se propuseram em termos de formação e de nomenclatura. Falou que a justificativa sobre

a nomenclatura foi boa, mas que deveria rever isso. Ainda Propôs o nome NAPPIP ao Professor

Denys. Wendson falou de uma outra situação externa em que foi proposto o nome “agência” para

denominar um órgão público municipal e que teve um parecer jurídico negando o nome, tendo em

vista  o  entendimento  de  que  o  termo “agência”,  no  serviço  público,  teria  relação  com órgãos

reguladores.  Dando continuidade,  o professor Wendson também questionou a proposta conter o

nome “Nacional” tendo em vista a abrangência de atuação do núcleo não ser tão ampla. Apesar de

ser uma proposta ousada, propôs que a nomenclatura fosse como demais núcleos da UERN, que

utilizam o termo “Núcleo de Extensão”.  Dessa forma, poderiam ser evitados problemas futuros

quanto ao uso do termo “agência” e se manteria o padrão adotado na instituição. Denys voltou a

defender a nomenclatura que foge a padronização dos núcleos já existentes.  Etevaldo falou em

seguida argumentando com as discussões na extensão que seria muito importante que o núcleo

seguisse a padronização apesar de reconhecer que ele argumentou tudo muito bem. Fabiano sugeriu

que o Núcleo receba a sigla NABRAPPIP para chegar ao consenso de se iniciar com o nome núcleo

a fim de padronizar, assim como os demais núcleos, assim como já vinha sendo aclamado pelos

membros  presentes.  Denys  concordou  e  depois  de  aceito,  ele  foi  dispensado  da  reunião  e  foi

registrado que o parecer ia levar essa sigla. Após a explanação do proponente, sugeriu-se que seja

denominado Núcleo de Extensão Agência Brasileira de Proteção ao Patrimônio e Interesse Público -

NABRAPPIP. Foi posto em votação o nome e houve uma abstenção e três votos a favor do novo

nome dado ao Núcleo.  Ao fim da questão,  Etevaldo repassou aos demais  que Maria  José,  que

precisou sair mais cedo, se propôs a analisar o processo sobre o regimento da extensão para na

próxima reunião trazer  as  observações.  Todos aprovaram. Após a decisão ficou decidido que a

próxima  reunião  será  dia  29  de  março  para  adiantar  o  trabalho  para  encaminhamentos  ao

CONSEPE. O Senhor Presidente encerrou a reunião. E para constar, eu, Érika Larissa de Oliveira

Silva, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Senhor Presidente. 
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Prof. Me. Etevaldo Almeida Silva
Presidente da Câmara de Extensão

Membros da Câmara de Extensão:

Prof.ª Maria José Costa Fernandes _______________________________________________
Prof. Jozenir Calixta de Medeiros ________________________________________________
Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros _________________________________________
Disc. Sérgio Antonio Cavalcante Sales ____________________________________________


