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Ata  da  primeira  reunião  ordinária  da  Câmara  de  Extensão  do ano de  dois  mil  e  dezessete  da

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Ao sexto dia do mês de fevereiro de dois

mil e dezessete, às nove horas, no gabinete da Pró-Reitoria de Extensão, realizou-se a primeira

reunião  ordinária  da  Câmara  de  Extensão  do ano  em curso,  com a  seguinte  pauta:  Leitura  e

apreciação dos pareceres dos processos sobre: 1. Processo Nº 2870 – 2016 - CE e Processo Nº

2871-2016 - CE NEEL (Criação da Escola e provação do seu regimento), 2. Processo Nº 2873-

2016-CE  (Regimento  interno  da   Escola  de  Música  D'Alva  Stella  Nogueira  Freire),   3.

Processo  Nº  3040-2016-CE  (Solicitação  do  DART  pedindo  abertura  de  processo

administrativo e esclarecimentos acerca da seleção de projetos e bolsas de extensão a que se

refere do edital Nº33/2016) e, por fim, 4. Processo 3149- 2016 – CE (Minuta de resolução de

creditação).  Presidida  pelo  Prof.  Francisco  Fabiano de  Freitas  Mendes,  Pró-Reitor  Adjunto  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: Maria  José  Costa  Fernandes

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

Medeiros (DCC/CAP). O Presidente iniciou a reunião e já cedeu a palavra para o Prof. Jozenir  que

iniciou com o seguinte ponto:  Processo Nº 2873-2016-CE - Regimento Interno da  Escola de

Música  D'Alva Stella  Nogueira  Freire.  Ele  relatou  o  histórico  do  processo desde  a  saída  da

FALA, a solicitação através da minuta de resolução que aprova a escola de música D'Alva Stella

Nogueira Freire. Iniciou então seu relato e percebeu que os proponentes cumprem os processos

formais e pede o deferimento para aprovação da escola. Passou-se para apreciação e  votação e por

unanimidade foi aprovado o parecer do Prof. Jozenir.  O próximo ponto de análise foi o Processo

Nº  3040-2016-CE  -  Solicitação  do  DART pedindo  abertura  de  processo  administrativo  e

esclarecimentos acerca da seleção de projetos e bolsas de extensão a que se refere do edital

Nº33/2016 feito pela Profª. Maria José teve vontade de devolver, mas por assumir o compromisso

com a câmara não desistiu. Em sua fala, a Profª. Maria José caracteriza esse processo de análise

como bem complexo. Para iniciar e contextualizar, Profª. Maria José explicou toda a trajetória do

conservatório de música, que inicialmente foi independente em relação às unidades acadêmicas e,

só  depois,  bem recentemente,  passou  a  fazer  parte  da  FALA.  Na  prática,  desde  o  início,  são

desenvolvidas atividades de extensão coordenadas pelos próprios técnicos. Em julho de 2016, a

PROEX lançou um edital para projetos de extensão e dois técnicos do conservatório submeteram

projetos: “quinteto de metais e percussão” e “UERN Big Band”, esses projetos foram aprovados
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pela comissão de extensão. Explicou aos membros como se deu a aprovação desses projetos, que

seguiu os trâmites para a comissão de extensão. Iniciou explicando que o Prof. Etevaldo emitiu um

ad referendum para 17 projetos e esses dois citados estavam entre os que tiveram aprovação por ad

referendum.  Os  professores  do  DART  questionam  no  processo  o  fato  de  que  os  técnicos

administrativos estavam propondo projetos de extensão. Em sua visão,  ela aconselha que todos

leiam a documentação, pois foi bem complicado fazer o parecer, pois é comprometedor, cita nomes.

Ela  explica  que  no  processo,  iniciado  pelo  Professor  Henderson  Rodrigues,  ele  pede

esclarecimentos sobre a seleção e em apenso a essa solicitação tem outra documentação que afirma

que houve insubordinação e pede que se abra um processo administrativo contra os técnicos e o

Pró-reitor de Extensão, responsabilizando a PROEX pela aprovação dos projetos. Os requerentes

ainda questionam o fato de que os instrutores conseguiram duas bolsas para cada um dos projetos

que seriam destinadas aos alunos do curso de música participantes, enquanto que os professores

conseguiram apenas duas bolsas, uma para cada projeto. Os professores do DART afirmam que essa

situação foi algo isolado feito pela PROEX. Profª. Maria José defende que a decisão foi tomada pela

comissão de extensão e que tem competência para aprovar. Um único detalhe que Profª. Maria José

constatou como estranho foi que o projeto foi submetido sem a ata de aprovação. O chefe do DART

procurou a PROEX, conversou e a PROEX publicou um aditivo ao edital retirando as quatro bolsas.

O projeto continua aprovado, mas sem bolsas. Diante disso, a Profª. Maria José reflete que não há

nenhum  dano  acadêmico,  moral,  financeiro  para  a  universidade  e  pelo  questionamento  dos

professores explica que vê essas atitudes como um exagero. Por tudo isso, ela desabafa que não foi

bom fazer esse parecer. Cita também que por todo embasamento legal, pela explicação feita pela

DIEX sobre o ocorrido, ela se mostra convicta de que não há nenhum problema que os técnicos

assumam um  projeto  de  extensão.  Depois  dessa  contextualização,  ela  passa  para  a  leitura  do

parecer. O requerente alega que tais projetos deveriam ser coordenados pelos professores do DART

e que a PROEX descumpriu o edital. Alegam também desrespeito à hierarquia do departamento. A

Profª. Maria José ressalta o papel didático pedagógico e toda sua história para entender um pouco a

autonomia  que  o  conservatório  sempre  teve  em sua  execução  de  ações  de  extensão.  Ressalta

também a nova legislação da extensão que está para ser aprovada, em que permite a participação

dos  técnicos  administrativos  da  UERN  em  ações  de  extensão,  inclusive  na  qualidade  de

coordenador  de  projetos.  Ela  afirma  ser  contra  penalizar  os  técnicos  por  não trazer  benefícios

acadêmicos  a  nenhuma  das  partes  envolvidas  por  todos  os  motivos  já  expostos.  Abre-se  para

apreciação e votação. Houve ainda muito diálogo sobre  assunto para um melhor entendimento e

respaldar as decisões dos membros. Após mais de uma hora de diálogo, a Profª. Maria José solicita

a todos, após essa ampla discussão que seja votado o seu parecer. O Prof. Wendson preferiu se

abster, enquanto que Prof. Jozenir, Profª. Maria José e Prof. Fabiano votaram pelo indeferimento do

requerimento. Encerrado esse assunto, o próximo ponto foi análise dos processos:   Processo Nº

2870 – 2016 – CE - NEEL – Criação de Escola  que ficou com o Prof.  Fabiano,  o primeiro

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68



processo é a proposta de reformatação da Escola que já existia com o nome de NEEL. Foi lido o

processo pelo relator e todos aprovaram a criação da escola. O parecer seguinte trata do Processo

Nº 2871-2016 - CE - NEEL - aprovação de seu regimento. Houve leitura do processo pelo seu

relator Prof. Fabiano, que explicita que aprovação do novo regimento revoga o anterior e ressalta a

importância  do  novo  regulamento  e  termina  dizendo  que  seu  parecer  é  favorável.  Os  demais

membros também acompanharam o voto do relator.  O último ponto e processo se trata do Processo

3149- 2016 – CE - Minuta de resolução que regulamenta a curricularização, creditação e o

registro das atividades de extensão nos cursos de graduação da UERN, que ficou com o relator

Prof.Wendson, que fez uma leitura de seu processo, do seu histórico. Por entender que a minuta

passou por consulta pública e ampla participação da comunidade, e por atender aos requisitos, se

declara como favorável a aprovação, ressaltando apenas a necessidade de uma revisão ortográfica,

antes  de  encaminhar  para  a  confecção  final.  Todos  votaram  pela  aprovação  do  processo.  O

Presidente, ao perceber que todos os questionamentos foram discutidos e encerrados os pontos de

pauta, 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. Francisco Fabiano de Freitas Mendes e pelos membros Profª. Maria José  Costa

Fernandes,  Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros e Prof.  Jozenir Calixta de Medeiros.

Prof. Dr. Francisco Fabiano de Freitas
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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