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

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Ao quinto dia do mês de abril de dois

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

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

e aprovação do parecer sobre a proposta de 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; Maria José Costa Fernandes

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

Medeiros (DCC/CAP). Houve uma justificativa de ausência: a de Vera Cidley. O Presidente iniciou

a reunião agradecendo a presença de todos. Reiterou que esse regulamento foi feito durante vários

anos atravessando duas Gestões da UERN. Todos afirmaram que já tinham lido a ata anterior e

assim, foi passada a palavra para Prof. Maria José para informar sobre o seu parecer acerca do

Regimento  Geral  da  Extensão.  Ela elogiou a  elaboração do documento e  acrescentou que teve

consulta pública e parecer da Assessoria Jurídica e por isso percebe-se a organização e afirma que a

extensão dá um passo significativo para avançar. Diante dessa breve percepção, ela disse que aprova

o regimento e se propôs a fazer a leitura do documento para todos presentes. Após a leitura, Jozenir

Calixta pediu para que a professora explicasse melhor sobre o fundo de extensão, pois ele não

conhecia bem o regimento e queria que ficasse mais claro. Etevaldo perguntou se podia explicar, e

todos concordaram. Depois de mais detalhamentos feitos por Etevaldo, Maria José acrescentou mais

algumas informações pertinentes sobre os recursos a serem utilizados pelo fundo de extensão. O

Prof.  Jozenir  Calixta elogiou também os avanços da extensão.  Foi discutido a possibilidade de

professores  contratados  poderem fazer  pesquisa  e  extensão,  pois  na UERN é vetada.  Wendson

começou a falar sobre o regimento da extensão: citou alguns parágrafos e artigos que ele acha que

deveriam ser revistos. Em relação ao parecer ele afirmou que está bom, mas precisa rever algumas

partes para deixar bem claro que o regimento foi discutido amplamente pelos departamentos.  A

professora Maria José sugeriu que as sugestões fossem colocadas nessa reunião para discussão e já

fazer as alterações para  levar ao CONSEPE com a organização da câmara. Todos acataram e Prof.

Wendson iniciou suas percepções para contribuir com uma melhor apresentação do regimento da

extensão.  Foi discutido na sequência a prestação de serviços na extensão e os trâmites dos recursos

em torno  dessa  prestação  de  serviços,  desse  modo  ficou  explicado  também a  participação  da
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FUNCITERN nesse processo. Foi discutida também a carga horária do professor nesse sentido. Foi

socializado também o processo de transformação,  em curso,  da escola de idiomas(NEEL) e  da

escola de música  (Conservatório de Música). Prof. Wendson expôs dúvidas sobre doação e sobre a

questão de lidar com a ideia de doar recursos. Sobre os itens de doação, a Câmara entende que

deveria detalhar melhor as regras e os casos específicos acerca desse assunto. Todas as percepções

dos membros presentes foram expostas pouco a pouco e o texto do regimento foi recebendo novas

reformulações para melhor entendimento e interpretação de todos os usuários.  O Presidente,  ao

perceber que todos os questionamentos foram discutidos e inseridos no regimento geral da extensão,

agradeceu a presença de todos e 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. 

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 _________________________________________
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