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A extensão, dentre todas as dimensões da universidade, é a que 
mais exige um sentido de cidadania. Todo extensionista é 
também um militante, um ativista, um acadêmico preocupado 

com questões de ordem social; entende que a formação dos nossos 
alunos passa igualmente por uma inserção social. Professores, 
pesquisadores, técnicos-administrativos e alunos, na extensão, 
intervêm, com experiência de saberes produzidos na universidade, 
aprendendo, no rico diálogo com esse enorme mosaico que é a 
sociedade. E é com esse cenário que nossos professores, técnicos e 
alunos vêm desenvolvendo importantes ações que visam nos 
aproximar, cada vez mais, das nossas comunidades. Como somos a 
Instituição de Ensino Superior de maior capilaridade no Estado, estar 
presente nos municípios, contribuindo com implantação ou 
implementação de programas e políticas públicas,  é um dever 
assumido por todos nós que fazemos extensão na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. No lançamento deste terceiro número do InfoEXT, destacamos 
estas ações, como o projeto Abrindo Caminhos para a Universidade, que vem contribuindo 
significativamente para o ingresso de jovens carentes, em várias cidades do RN, na universidade, 
através de um laboriosa preparação destes jovens. Na cultura, a pujança da extensão é nítida, como 
nos demonstra o bem sucedido projeto Maratona Fotográfica, desenvolvido por nossa Diretoria de 
Educação, Cultura e Artes, a DECA. Durante meses, professores, técnicos e alunos percorreram 
toda a região Oeste, desde Luís Gomes até Areia Branca, selecionando e formando fotógrafos, 
amadores ou profissionais, a fim de fotografar o rio Apodi-Mossoró, num concurso que culminou, 
neste mês, com a bela festa de premiação na Estação das Artes, aqui em Mossoró. Estas são apenas 
algumas amostras do que traz a nova edição do InfoEXT. Nosso informativo vem recheado de 
notícias importantes sobre editais, eventos, debates, entrevistas, opiniões, enfim, toda uma gama de 
informações que, acreditamos, aproximará esta Pró-Reitoria da nossa comunidade. Venham ao 
nosso encontro, lendo nosso informativo.

Francisco Vanderlei de Lima
Pró-Reitor de Extensão



4
Pró-Reitoria de Extensão da UERN

ABRINDO CAMINHOS

 Nº 3 /2013 nfo EXT

ABRINDO CAMINHOS
PARA A UNIVERSIDADE

Oprojeto Abrindo Caminhos é uma ação de extensão da UERN  rea-

lizada desde 2008 na cidade de Campo Grande/RN, a 108 km de Mossoró. O 
Projeto, durante esses 5 anos de atividades, vem preparando jovens locais para as 
provas de ingresso no ensino superior e estimulando a capacidade latente desses, de 
forma a promover sua cidadania, ética e autoestima. O projeto acontece através de 
aulas preparatórias para os testes vestibulares e atividades socioeducativas que 
envolvem toda a comunidade.  
    Foi a partir da união do aprendizado em sala de aula com o desenvolvimento de 
atividades socioeducativas, que o projeto tem se destacando como uma das ações de 
extensão mais efetiva da UERN, sendo inclusive beneficiado com recursos federais. 
As aulas preparatórias para a entrada no ensino superior são organizadas através de 
um curso pré-vestibular oferecido aos jovens campograndenses e demais 
interessados das cidades circuvizinhas. O curso compõe uma adequada preparação, 
através de aulas referentes às disciplinas dos programas do PSV da UERN e do 
ENEM. Já as atividades socioeducativas visam estimular o lado cidadão dos jovens. 
Elas são compostas por oficinas e palestras que buscam orientar os egressos sobre as 
possibilidades da carreira profissional, conhecimento e cidadania.

IMPORTÂNCIA DOS DISCENTES 
    Um dos pontos de maior realce no Projeto Abrindo Caminhos é a participação dos 
discentes da UERN, sejam eles bolsistas ou voluntários. Essa importância acontece 
devido ao protagonismo assumido pelos mesmos no desenvolvimento das 
atividades. Destarte, a relação entre o Abrindo Caminhos e os discentes é pautada na 
premissa que ela deve beneficiar igualmente a continuidade do projeto e a formação 
do discente.
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O Projeto Abrindo Caminhos tem uma importância ímpar, especialmente para as 
pessoas de baixa renda, que não podem pagar por um cursinho privado. 
Torna-se assim uma alternativa para possibilitar o acesso a níveis mais 

elevados de escolarização e, consequentemente, a qualificação para 
inserção no mercado de trabalho. Constitui uma experiência que resgata 

a credibilidade em ações simples, mas que comporta a capacidade de 
gerar desenvolvimento social, econômico e humano. Para a região em que 

está inserido, ele é muito mais significativo, devido às escassas 
oportunidades de cursos de formação para ingresso na universidade.

‘‘ ‘‘

Acredito que o Projeto de Extensão Abrindo Caminhos para a universidade contribui 
no processo de transformação social, pois é uma ação positiva de se trabalhar com uma 

proposta metodológica voltada para a motivação e humanização dos educandos e professores. 
É preciso estar atento para o que o estudante pensa, entender a sua realidade e necessidades, 

para motivá-lo a buscar alternativas e ser sujeito da sua história.‘‘

‘‘
Durante os cinco anos de atividades do projeto, aproximadamente 72 alunos da UERN passaram pelo Abrindo Caminhos. Segundo a 
coordenadora da ação, professora Leida Almeida, a participação dos bolsistas tem tido um papel relevante na duração do projeto, pois 
possibilita uma maior sistematicidade na realização e desenvolvimento das atividades, inclusive na sequência curricular. 
    Com relação aos benefícios para os discentes, a coordenadora comenta que o projeto possibilita uma experiência profissional extremamente 
condizente com a realidade, além de oferecer uma melhor compreensão da função social que eles exercem ao contribuírem para a melhoria da 
qualidade de vida dos alunos com quem trabalha. Nesse mesmo sentido, o Projeto Abrindo Caminhos representou para muitos dos discentes 
de licenciatura da UERN, o primeiro contato com seu exercício profissional, ou seja, a sala de aula, como bem afirma a bolsista de redação 
Larissa Aquino do curso de Letras do Campus Central, que diz que o projeto foi quem proporcionou o primeiro contato com os alunos e lhe deu 
a chance de colocar em prática o conhecimento adquirido na Universidade. Além disso, também é ressaltado pelos alunos a oportunidade de 
praticar a extensão e a pesquisa e enriquecer mais ainda seus currículos, como lembra o bolsista de História do Campus Central, Thiago 
Mariano.
RESULTADOS
   O Projeto Abrindo Caminhos já atendeu a aproximadamente 350 jovens, sendo que mais de cem alunos conseguiram ingressar em 
instituições de ensino superior. Além da quantidade de aprovados também foi perceptível uma mudança de comportamento nos jovens de 
Campo Grande, que segundo a coordenadora, houve um departamento para a inserção no ensino superior, que resultou em aumento de 400% 
das pessoas que presta vestibular.
     Outro ponto extremamente importante para o projeto é a volta dos alunos que foram beneficiados pelo mesmo, desta vez na condição de 
bolsistas, ministrando as aulas, que anteriormente eles assistiam. Isso faz despertar na comunidade a possibilidade de estudo em níveis mais 
avançados. Além disso, o projeto já resultou em 10 trabalhos acadêmicos publicados em revistas e anais de eventos e possibilitou o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa e estágios dos cursos de licenciatura da UERN vinculados as suas atividades, integrando desta forma, 
o projeto às atividades de pesquisa e ensino.

NOVAS PERSPECTIVAS
    O Projeto Abrindo Caminhos, que já atendeu as cidades de Triunfo Potiguar e Janduís, municípios vizinhos a Campo Grande, buscará 
novamente, no ano de 2013, atender aos alunos dessas cidades. Para isso, o Projeto foi transformado em um Programa de Extensão, com 
recursos garantidos pelo PROEXT 2012, tornando-se, dessa forma, mais amplo e eficiente. 
    Além do aumento das atividades e do público beneficiado, a coordenação também irá desenvolver pesquisas sobre os impactos sociais 
advindos do projeto na vida daqueles que já ingressaram no ensino superior.

LEIDA ALMEIDA, COORDENADORA DO PROJETO

CLAYSSE ANNE, BOLSISTA DE LITERATURA
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    O Projeto Maratona Fotográfica: Caminho das Águas, de Luís Gomes a Areia Branca - �A Saga de um Rio� foi a grande novidade do ano de 
2013 na área cultural da PROEX. Aprovado no edital BNB Cultural, o projeto percorreu toda a extensão do rio Apodi-Mossoró, fazendo um 
registro fotográfico que retratou toda a sua luta e beleza. 
    O projeto consistiu em uma série de atividades, que envolveu oficinas de fotografias para os participantes e o registro fotográfico do rio nas 
cidades polos escolhidas para as ações, sendo elas: Luís Gomes (nascente do rio), Pau dos Ferros, Apodi, Mossoró e Areia Branca (foz do rio). 
Participaram do projeto, estudantes, pessoas da comunidade acima de 18 anos e fotógrafos profissionais. 
    Além de promover a fotografia como arte, o projeto também produziu um acervo fotográfico que pode ser disponibilizado como material de 
pesquisa para a sociedade e realizou exposições fotográficas nas cidades polos, de forma a conscientizar a população das reais condições do 
rio.

A premiação do Maratona Fotográfica foi dividida em três categorias: profissional, amador e estudante, os vencedores receberam, 
respectivamente R$ 1.500,00, R$ 800,00 e R$ 600,00. 

MARATONA FOTOGRÁFICA

PREMIAÇÃO

VENCEDORES

Marat  na
Fotográfica

Caminho das Águas
de Luís Gomes a Areia Branca

FOTOS VENCEDORAS

PROFISSIONAL

1° Elida Maria Maia de Oliveira – Apodi
 2° Francisca Tercai da Silva – Mossoró
 3° José Bezerra Melo – Mossoró

AMADOR

1° Marcos Evangelista de Melo – Mossoró
 2° Claudio Florêncio da Silva – Pau dos Ferros
 3° Edivangela Pereira de Moura – Areia Branca

ESTUDANTE

1° Matheus Savio Bezerra Melo – Mossoró
 2° Pâmela Beatriz P. Oliveira – Luis Gomes
 3° André Lucas Mendes – Pau dos Ferros

Elida Maria - 1º Lugar Categoria Profissional

Marcos Evangelista - 1º Lugar Categoria Amador

Matheus Sávio - 1º Lugar Categoria Estudante
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     O Conservatório de Música D'alva Stella, órgão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão,  realizou nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2012 o 
seu I Festival de Música. O evento aconteceu nas dependências do próprio conservatório e na Faculdade de Enfermagem e teve sua cerimônia 
de encerramento realizada no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, como forma de homenagear o Dia da Música, 21 de novembro.
 
    O I Festival de Música teve o objetivo de promover e desenvolver a prática musical em suas mais variadas possibilidades. O evento foi 
destinado aos alunos do próprio conservatório, do curso de graduação em Música e para toda a sociedade que tivesse interesse na prática 
musical. A programação do evento foi composto por 8 minicursos, 8 masterclass e 7 oficinas sobre as mais variadas expressões da música, em 
que os alunos inscritos poderam escolher pelo menos um item de cada atividade oferecida. Ao final do evento, os trabalhos resultantes de todas 
as atividades foram apresentados no Teatro Dix-Huit Rosado, em uma cerimônia que ainda contou com as apresentações dos grupos de música 
do conservatório, homenageando dessa forma o dia da música.

CANTO DA MÚSICA
É o espaço destinado a divulgar as ações do Conservatório de Música D'alva Stela Nogueira Freire.

I FESTIVAL DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO D'ALVA STELLA

    A realização do festival, segundo o coordenador Isac 
Rufino, só foi possível graças ao empenho e dedicação de 
todos os integrantes que compõem o Conservatório de 
Música D'alva Stella, que não mediram esforços para que o 
evento fosse um festival de sucesso. 

    Segundo o professor Isac Rufino, devido ao sucesso e à 
repecursão positiva que o evento teve, a segunda edição do 
festival já está pré-agendada para acontecer e seu 
enecerramento culminará no dia 1 de outubro, em 
homenagem ao Dia Internacional do Músico.

EMPENHO II FESTIVAL DE MÚSICA

    Segundo o coordenador geral do evento, prof. Isac Rufino, o I Festival de Música superou todas as expectativas. O coordenador ressaltou 
que a troca de experiências entre os alunos com vários níveis de aprendizado foi um elemento bastante enriquecedor para a formação musical 
dos participantes. Ainda sobre os resultados do festival, o prof. Isac falou que os professores convidados elogiaram bastante a valorização que 
este tipo de evento proporciona a classe musical de uma cidade. Outro ponto destacado pelo professor, foi a importância que esse tipo de 
evento traz para a Universidade, em que o trabalho do conservatório atravessa os muros da instituição e chega até a sociedade, além de 
promover um maior interesse do público em geral pela prática musical e consequetemente, pelos cursos oferecidos pelo conservatório.

MAIS  RESULTADOS
    O festival, que disponibilizou 190 vagas para todas as atividades, teve uma procura maior  que o número de vagas ofertadas, tendo mais 200 
pessoas inscritas. Segundo a coordenação, todas as 23 atividades tiveram um público excepcional. Das mais de 200 pessoas participantes, 
aproximadamente 60% eram alunos do conservatório e os 40% restantes eram provenientes da sociedade em geral. Os participantes do 
fetisval não se restringiram apenas a Mossoró, havendo participantes  das cidades de Assu, Cruzeta, Patu, Pau dos Ferros e Russas e Limoeiro 
do Norte do estado do Ceará.

RESULTADOS

    As atividades do festival foram ministradas pelos professores do conservatório de música, da graduação de música e por professores 
convidados de várias insituições do Rio Grande do Norte e  estados vizinhos. Entre os professores, participaram três mestres, três doutores, 
dois integrantes da orquestra sinfônica do RN e um músico que reside na Itália e faz parte de uma orquestra daquele país. 

PROFESSORES CONVIDADOS

Recital - Choro Recital - Sopros Concerto Camerata - Encerramento Abertura

MasterClass MetaisMasterClass ViolinoMini-Curso ImprovisaçãoMusicalização
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     Foi realizada no dia 14 de novembro de 2012, no Auditório da FAEF no 
Campus Central da UERN, a avaliação geral do VIII FESTUERN, que 
contou com a participação de professores e diretores das escolas 
participantes. A avaliação discutiu os pontos principais do Festival, 
dividindo-os em seis eixos temáticos: logística, público, pedagógico, 
artístico, publicidade e parcerias. A partir da definição dos eixos, os 
participantes foram divididos em três grupos onde se discutiu os pontos 
negativos e positivos entre si e posteriormente as preposições foram 
apresentadas ao grupo como um todo. A avaliação serviu para perceber os 
defeitos do VIII FESTUERN e guiar para um novo planejamento de 
execução rumo a nona edição.
    A avaliação geral do VIII FESTUERN é a última etapa do festival e se 
caracteriza por ser um processo democrático, onde a participação dos 
professores e equipes envolvidas tem essencial importância para a 
construção e permanência do projeto.  O professor Adalberto Veronese, 
coordenador geral do Festival, enfatizou que a avaliação foi muito 
importante para ajudar a construir uma nona edição mais forte e melhor, 
além de promover a reciclagem das ideias e propostas do FESTUERN.

FESTUERN REALIZA AVALIAÇÃO FINAL E ENCERRA FORMAMELMENTE A VIII EDIÇÃO

O QUE JÁ ACONTECEU EM 2013

Banda T3 Osman do Sax Max Medeiros

Cia Pão Doce de Teatro Banda Arcanjos

Centro de Convivência do Campus 
Central nos intervalos das aulas.

Apresentações Noturnas das 20h40 
ás 21h e matutinas das 8h40 ás 9h.

Acesse: http://di.uern.br/intervalocultural/
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   A sexta edição do Colóquio de Extensão discutirá a �Extensão nas Universidades Estaduais: Desafios e perspectivas� e será realizado 
durante os dias 3 e 5 de julho de 2013 no Campus Central da UERN. Segundo a coordenação geral do evento, o VI Colóquio foi pensando a 
partir de temáticas que fazem parte do contexto da extensão universitária, tais como cidadania, direitos humanos, trabalho e renda, entre 
outras que permitam reflexões sobre o desenvolvimento local e a efetivação do compromisso social das universidades.
    Nessa edição, ao exemplo do que ocorreu na anterior, haverá premiação para os três melhores trabalhos apresentados. E como novidade, o 
VI Colóquio irá elaborar um livro, que proporcionará aos autores que submeteram trabalhos transformarem seus resumos em capítulos e 
publicarem no citado livro. A Coordenação Geral do evento irá explicar posteriormente quais serão os critérios de seleção e quantidade de 
trabalhos eleitos.
     Além disso, também compõem o evento: palestras, mesas-redondas, reuniões de trabalhos e apresentações orais e culturais. O Colóquio de 
Extensão é o principal evento para discutir a extensão da UERN e é aberto para toda a comunidade acadêmica e sociedade em geral.
Mais informações: 3315-2234 / dirdes.proex@uern.br

VI COLÓQUIO DE EXTENSÃO ACONTECERÁ DE 03 A 05 DE JULHO DE 2013

    A Pró-Reitoria de Extensão vem fazendo um estudo desde o início de 2013 para reformular as normas de extensão da UERN. O trabalho, 
segundo Vanderlei Lima, Pró-Reitor de Extensão, é necessário, pois as normas de extensão não condizem mais com atual realidade da UERN. 
Vanderlei Lima ainda ressalta que existem vários pontos sobre a extensão na UERN em que é extremamente importante a normatização e é 
inconcebível que assuntos tão importantes para a UERN como um fundo capitalizador de recursos para a extensão ou um programa de auxílio 
financeiro para participação em eventos não tenham uma norma legal que os normatizem.
     O Pró-Reitor designou uma equipe interna que será responsável por apresentar os primeiros esboços de alteração e criação das normas, 
que em seguida irá para discussões mais amplas na Comissão de Extensão e CONSEPE. Vanderlei Lima acredita que em meados de agosto a 
Extensão já tenha uma nova legislação.

PROEX FAZ ESTUDO PARA REFORMULAR AS NORMAS DA EXTENSÃO

    A Revista Extendere, novo periódico da Pró-Reitoria de Extensão da UERN, já tem 
data para lançamento de sua primeira edição, será no dia 31 de abril de 2013. A revista 
encerrou no dia 31 de janeiro as inscrições para submissão de artigos.
  O coordenador do periódico, Prof. Auris Martins, informou que, ao todo, foram 
inscritos 67 trabalhos acadêmicos, sendo oriundos de várias instituições de ensino 
superior de todo o país.

REVISTA EXTENDERE TEM DATA DE LANÇAMENTO PREVISTA

A EXTENSÃO NA UERN E NO BRASIL

@proexuern

R
e
vi
st
a

Extendere
Edição n 1o

EDIÇÕES 

UERN

   A Revista Extendere tem por objetivo a divulgação e valorização de ações de 
extensão institucionalizadas coordenadas por professores e pesquisadores (de 
graduação e pós-graduação) de todo o país. Maiores informações podem ser obtidas 
no site http://periodicos.uern.br/index.php/extendere/index. 

SOBRE A REVISTA

     O site da Rede Nacional de Extensão � RENEX divulgou na sua página principal a 
chamada para submissão de artigos da Revista Extendere, proporcionando uma 
visibilidade nacional ao periódico da UERN. O Portal da RENEX é o principal site de 
informações sobre a extensão no Brasil e é diariamente acessado por vários 
extensionistas. 

REPERCUSSÃO
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AÇÕES SOCIAIS

PROJETO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APODI-MOSSORÓ ELEGE MEMBROS

    O projeto de formação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, após 10 meses de funcionamento e uma intensa série de 
atividades, consegue seu principal objetivo, dar posse aos membros que integrarão o comitê. A partir de agora o comitê será o responsável 
por gerenciar os recursos hídricos e discutir as problemáticas de toda a bacia do Rio Apodi-Mossoró, que abrange 52 municípios. A 
coordenadora do projeto, Suzaneide Menezes, Pró-Reitora Adjunta de Extensão, disse que a formação do comitê foi pautada em um 
processo democrático que garantiu o acesso e a representabilidade a todos os 52 municípios. A coordenadora ainda afirmou que o comitê 
exercerá um papel central e preponderante para a preservação de toda a bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró.

   O comitê gestor da bacia é composto 
por 12 (doze) representantes dos usuários 
da água do rio, 9 (nove) representantes 
g o v e r n a m e n t a i s  e  9  ( n o v e )  
representantes da sociedade civil 
organizada.
      A representação dos usuários da água 
é  c o m p o s t a  p o r  a g r i c u l t o r e s ,  
mineradores, salineiros, entre outras 
pessoas que a usem para atividades 
produt ivas .  Já  a  representação 
governamental é formada por 4 (quatro) 
representantes dos Governos Federal e 
Estadual e 5 (cinco) representantes dos 
municípios de Pau dos Ferros, Apodi, 
Mossoró, Umarizal e Luís Gomes. 
Enquanto que a representação da 
sociedade civil organizada é constituída 
por representantes de várias entidades, 
entre elas a UERN.

ELEIÇÃO E POSSEO COMITÊ

A Eleição que definiu os membros do 
comitê da bacia foi dividida em três etapas, 
de acordo com a categoria representativa. O 
pleito aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de 
janeiro, nas cidades de Pau dos Ferros, 
Apodi e Mossoró, onde foram eleitos 
respectivamente os representantes 
governamentais, da sociedade civil 
organizada e dos usuários da água do rio. A 
votação foi restrita apenas aos integrantes 
de cada categoria específica em que cada 
um votou apenas nos seus pares.
 A posse dos membros eleitos 
aconteceu no dia 20 de fevereiro, no 
auditório da Estação das Artes Elizeu 
Ventania e no dia seguinte ocorreu a 
capacitação e a realização da primeira 
reunião que elegeu a Direção do Comitê.
 Os representantes escolheram o 
Prof.  Ramiro Gustavo da UERN 
(sociedade civil organizada) como 
Pres idente ,  Francisco  Gama,  da  
Comunidade Baixa Fechada I do município 
de Apodi (usuário da água do rio) como 
vice-presidente e Joana D'arc da SEMARH 
(governo estadual) como secretária.

A  P r ó - R e i t o r i a  d e  E x t e n s ã o ,  
representada pela professora Suzaneide 
Menezes, desenvolveu todo o processo 
de formação do comitê.

PARTICIPAÇÃO DA PROEX

Reunião dos Representantes dos usuários da água.

Representantes municipais.Representantes da Sociedade Civil.Abertura da eleição dos usuários da água na FACS.

UERN SE CREDENCIA NA REDE NACIONAL DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SISTEMA ÚNICO 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
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O ASSUNTO É...

    A Extensão Universitária, antes somente compreendida como difusão e transferência do conhecimento produzido no 
ambiente acadêmico, passou a ter uma relevância diferenciada a partir da Constituição Brasileira de 1988, quando 
formulou o princípio de indissociabilidade Ensino � Pesquisa � Extensão e no Artigo 43 da Lei das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (1996) ao estabelecer que a Educação Superior tem como uma de suas finalidades estimular o 
conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados 
à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 
De acordo com Serrano (2008), a compreensão conceitual de extensão universitária tem suas origens nos movimentos 
políticos e passou por vários matizes e diretrizes conceituais. Da extensão cursos, à extensão serviço, à extensão 
assistencial, à extensão �redentora da função social da Universidade�, à extensão como mão dupla entre universidade e 
sociedade, à extensão cidadã, podemos identificar uma resignificação da extensão nas relações internas com os outros 
fazeres acadêmicos e na sua relação com a comunidade em que está inserida.
A extensão passa, ao longo da história, por quatro expressivos momentos: o modelo da transmissão vertical do 
conhecimento, onde a transmissão do saber era autoritária, da universidade para membros da sociedade e que a 
acessibilidade a estes conhecimentos era restrita a poucos e desconhecia a cultura e o saber popular; o voluntarismo � a 
ação voluntária sócio-comunitária. Neste momento, a extensão universitária passou a apresentar uma interface entre o 
saber produzido no interior das universidades com a cultura local e desta com a cultura universitária, iniciando uma 
trajetória para transformação da sociedade e de si mesma, transformando também sua relação com outros fazeres 
acadêmicos. Em A ação sócio-comunitária institucional, Rocha (2001) nos diz que no começo da década de 1930 
iniciou-se o processo de reforma universitária no Brasil. A partir dos militantes do movimento da Escola Nova, que 
passou a ocupar espaços de destaque no governo, foi elaborado o Decreto 19.851 de 11 de abril de 1931, que 
regulamentou o Estatuto das Universidades Brasileiras. Percebe-se nesta normatização a institucionalização da 
extensão centrada na forma de cursos e a difusão do conhecimento, uma via de �mão única� de uma Universidade que 
sabe para uma comunidade que não sabe; o acadêmico institucional, a partir das ideias e práticas de Paulo Freire, passa-
se a fundamentar os conceitos e práticas da Extensão Universitária, institucionalizando-se a partir dos anos 1980. No 
caminhar institucional, inicia-se a discussão sobre indissociabilidade entre os fazeres acadêmicos e a desmistificação 
da Extensão Universitária como militância política; o conceito da troca, da extensão como via de mão dupla, e a 
Extensão como produção de conhecimento.

Neste contexto, define-se extensão como: �processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e 
viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade�. O preceito de indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão é 
reafirmado no artigo 207 da constituição Federal de 1988. 
Na Universidade do Estado do Rio Grande no Norte (UERN), a extensão ampliou seus conceitos e intensificou o debate interno em torno dela, 
definindo áreas temáticas norteadoras das atividades de extensão, como: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio 
Ambiente e Saúde, Tecnologia e Trabalho.
A minha aproximação com a extensão na UERN teve início a partir da participação no projeto: Centro de Incubação Tecnológica do Semiárido 
� CITECS, do Departamento de Administração, cujo objetivo é abrigar empreendimentos inovadores, de base tecnológica e tradicional, para 
análise e desenvolvimento de suas atividades, possibilitando o acesso ao mercado, através de apoio técnico, gerencial e de infraestrutura, 
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Mossoró. Hoje é um projeto de continuidade e já teve como coordenadores: Profa. 
Dra. Ana Augusta Silva Campos, Profa. Esp. Jacinta de Fátima Martins Malala, Prof. Ms. Antonio Pereira Júnior, Profa. Ms. Andréa Kaliany 
Costa Lima. Atualmente é coordenado pelo Prof. Ms. Fábio Procópio. Participei também do projeto Difusão do Conhecimento Empreendedor, 
coordenado pelo Prof. Ms. Vinícius Galdino e pela Profa. Ms. Andréa Kaliany Costa Lima, que tinha como objetivo apresentar, através do 
rádio, um programa com linguagem acessível, de modo a transmitir informações para que um cidadão comum pudesse obter sucesso na 
abertura ou manutenção de um empreendimento. Hoje, além do projeto CITECS, participo do Projeto Cadeias Produtivas do Caju e Girassol do 
RN: tradição e inovação na perspectiva da economia solidária e tecnologia social (CAJUSOL), cujas ações propõem difundir aos gestores 
públicos dos municípios de Mossoró, Serra do Mel, Caraúbas, Apodi, Severiano Melo, Cerro Corá e Lagoa Nova práticas inovadoras e de 
transferência pautadas na economia solidária, na sustentabilidade social, na inclusão social, através de ações extensionistas e de pesquisa, 
objetivando fortalecer a cultura do caju e do girassol. Essas experiências foram extremamente valiosas enquanto espaço de aprendizagem e 
relevância social da ação extensionista. 
Outro ponto importante na minha vida acadêmica em relação à extensão é a participação como membro suplente da Comissão de Extensão 
(2005-2009) e como membro titular desde 2010, estas experiências de avaliação da produção extensionista da UERN, traduz-se em 
compreensão das diversas áreas do conhecimento em um ambiente de debate extremamente rico. Registro aqui o apoio recebido pela Pró-
Reitoria de Extensão em todos os momentos de discussão, oferecendo subsídios à qualificação da atividade extensionista e contribuindo para o 
papel da Universidade frente aos problemas sociais.

Para ter o seu artigo ou opinião no próximo InfoEXT, basta entrar em contato conosco: assessoria.proex@uern.br ou 3316-2868.

A EXTENSÃO NA MINHA VIDA DE PROFESSORA

Jacinta Malala é 
Professora Assistente 
do Departamento de 
Administração do
Campus Central
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EU FAÇO EXTENSÃO

Cléber de Mesquita Andrade
O espaço �Eu faço Extensão� destina-se a divulgar as iniciativas mais notáveis dentre as ações de extensão da UERN, 

promovendo, desta forma, o reconhecimento pelo trabalho executado e possibilitando a inspiração para novos trabalhos.
 

 Nesta edição, apresentaremos o Projeto: Ambulatório de Doenças de Chagas da UERN- (ADOC-UERN), coordenado pelo 
professor Cléber de Mesquita Andrade, lotado no Departamento de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde. O referido 
projeto tem como objetivo prestar atendimento e acompanhamento clínico a pacientes portadores da Doença de Chagas da 

Mesorregião do Oeste Potiguar do Rio Grande do Norte.

Quais foram os motivos que levaram o senhor 
a criar o Projeto? 
Cléber Mesquita: Com um trabalho de 
pesquisa de soroprevalência da Doença de 
Chagas (DC) na Mesorregião Oeste Potiguar 
i n i c i a d o  h á  c e r c a  d e  c i n c o  a n o s  
(COEP/UFMG nº 312.2006), nosso grupo 
identificou mais de uma centena de indivíduos 
infectados pelo T. cruzi, que há dois anos 
passaram a ser sujeitos de outro projeto de 
pesquisa (CEP-UERN 027/11)- �Morbidade 
da doença de Chagas e avaliação do perfil 
imunológico de indivíduos sororreativos 
procedentes de área endêmica no Oeste 
Potiguar�. Dessa forma, não seria justo ou 
talvez ético, humanitário, ou algo que o valha, 
realizar a pesquisa e deixar estes pacientes 
sem acompanhamento ou entregue a sua 
própria sorte, então desenvolvemos a ideia, 
junto a um grupo de alunos, de criar um 
Projeto de Extensão, no qual trabalharíamos 
as manifestações clínicas de uma doença 
altamente prevalente em nosso meio em suas 
diversas apresentações e, por outro lado, 
levaríamos para todos os pacientes, orientações e 
suporte médico-científico para readaptação em 
sua atividade de trabalho, submissão a cirurgias 
digestivas, implante de marca-passo cardíaco e, 
especialmente naqueles em forma indeterminada 
(maioria), sem acometimento cardíaco, 
limitaríamos sua investigação diagnóstica e 
prestaríamos esclarecimentos quanto à 
benignidade de sua doença e assim, orientando 
para se levar uma vida normal, inclusive no sentido 
laborativo, com todo esforço para se evitar que 
recebam o estigma da doença e sejam 
discriminados em seu mercado de trabalho.

Há quanto tempo o Projeto existe e quais foram as principais ações 
executadas?
Cléber Mesquita: Embora já tivéssemos iniciado o atendimento dos 
nossos pacientes chagásicos, há pelo menos um ano e meio, o 
Projeto de Extensão teve seu início há exatos 11 meses. Além de

considerarmos os fatores epidemiológicos e as 
questões  sociocul turais ,  focamos o 
atendimento especialmente na avaliação 
clínica dos sujeitos/pacientes da nossa 
pesquisa e de outros que procuram a ADOC-
UERN, como ocorre frequentemente com 
indivíduos encaminhados de triagens de banco 
de sangue. Tal avaliação, passa pela 
identificação das diversas formas clínicas da 
doença, estratificação de pacientes expostos a 
um maior risco de acidente vascular encefálico 
(AVE) e/ou risco de morte, além de estratégias 
clínica e/ou cirúrgica mais ou menos 
agressivas, de acordo com o caso em questão, 
com adoção de protocolos compatíveis com as 
atuais diretrizes médicas aplicáveis.

Qual é o púbico alvo do Projeto e quantas 
pessoas já foram atendidas?
Cléber Mesquita: A condição �sine qua non� é 
a presença de indivíduos com infecção pelo 
Tripanossoma cruzi, detectado por pelo menos 
dois métodos sorológicos de metodologias 

distintas (ELISA, Imunofluorescência ou 
Hemaglutinação). Até o presente momento, estamos 
com mais de 200 pacientes, provenientes de vários 
municípios, entre eles: Mossoró, Caraúbas, Apodi, 
Severiano Melo, Governador Dix- Sept Rosado, 
Felipe Guerra, Rodolfo Fernandes, entre outros.

O Projeto também trabalha com ações preventivas?

Cléber Mesquita: O Projeto trabalha com ações 
preventivas em dois momentos distintos. O primeiro 
em relação à orientação aos pacientes e 
acompanhantes do principal mecanismo de infecção: 
a transmissão vetorial, e quanto aos lugares mais 

propícios aos abrigos dos triatomíneos (barbeiros) no domicílio e 
peridomicílio. O segundo momento, quando proferimos palestras 
para os profissionais da área de Saúde, com a finalidade de 
atualizações sobre o tema, abrangendo diferentes municípios da área 
endêmica para DC, fato realizado até o presente momento em três 
diferentes oportunidades.

Ação: Projeto Ambulatório de Doenças de Chagas da UERN/ ADOC- UERN
Coordenação: Cléber de Mesquita Andrade
Área temática: Saúde

‘‘ ‘‘
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A doença de Chagas 
ainda representa 

uma forte ameaça à 
população da 
Mesorregião 

Oeste Potiguar, 
especialmente àquela 

menos assistida.
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Para encerrar, qual mensagem você deixa sobre os cuidados que 
devemos ter acerca da doenças de Chagas?
Cléber Mesquita: Primeiramente, gostaria de lembrar que 
embora a DC tenha sido descrita cientificamente há mais de 100 
anos pelo médico e pesquisador brasileiro Carlos Justiniano 
Ribeiro Chagas, segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a prevalência atual da infecção pelo T. cruzi na América 
Latina encontra-se em torno de 7,5 milhões de indivíduos, com 
mais de 25 milhões em risco de desenvolver a doença e somente 
no Brasil a estatística aponta para cerca de 2 milhões de 
infectados.  Ainda representa um sério problema de saúde 
pública no nordeste brasileiro, sendo a região que mais deve 
preocupar as autoridades sanitárias, uma vez que as espécies de 
triatomíneos nativas como o T. brasiliensis e o T. 
pseudomaculata são remanescentes e apresentam potencial 
invasivo e de difícil controle. No Rio Grande do Norte, a 
primeira descrição científica sobre a infecção somente ocorreu 
em 1962, quando populações rurais de apenas nove municípios 
participaram de um inquérito de soroprevalência, com 
demonstração de 15,24% de positividade. Outros inquéritos 
foram realizados, sendo o último publicado pelo nosso grupo 
em área rural da Mesorregião Oeste do Estado, com média de 
soroprevalência de 6,5% e chegando até 10,4% de resultados 
positivos. Portanto, a DC ainda representa uma forte ameaça à 
população da Mesorregião Oeste Potiguar, especialmente 
àquela menos assistida, necessitando de uma investigação ativa 
nesta área, com intuito de determinar o fim das �casas de taipa� e 
expansão destes cuidados ao peridomicílio, para se evitar o 
aparecimento de casos novos. Ao mesmo tempo, fornecer 
acompanhamento e tratamento aos indivíduos já acometidos 
para se prevenir complicações clínicas, melhorar a qualidade de 
vida e evitar desfechos como a morte súbita, que chega até 60% 
das causas de óbitos entre os pacientes portadores de cardiopatia 
chagásica crônica. 
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EU FAÇO EXTENSÃO

Descrição das fotos:
(de cima para baixo)
Grupo de Pesquisa,
Palestra sobre a 
Doença de Chagas, 
Prof. Cléber e alunos
do projeto de extensão.
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Dando continuidade à nossa série sobre os conceitos e definições da extensão universitária, apresentamos nesta edição as áreas temáticas em 
que as ações de extensão são classificadas. Ao todo, temos 8 áreas temáticas e 53 linhas de extensão. Abaixo explicaremos como se dá essa 
classifcação.
 
 Áreas temáticas da Extensão Universitária:
 Comunicação;
 Cultura;
 Direitos Humanos e Justiça;
 Educação;
 Meio Ambiente;
 Saúde;
 Tecnologia e Produção; e
 Trabalho

     A classificação por áreas temáticas tem como finalidade a sistematização das ações de extensão, de maneira a favorecer os estudos e 
relatórios sobre a extensão universitária, bem como articular indivíduos e grupos que atuam na mesma área.  Vale ressaltar que cada área 
temática pode e deve dialogar entre si, tornando o trabalho multidisciplinar, em que diversas áreas podem concorrer dentro de uma mesma 
ação. Dessa forma, cada ação pode ter uma ou mais áreas temáticas, sendo que uma prevalecerá sobre as demais. O Fórum de Pró-Reitores 
de Extensão (FORPROEX) define isso como área temática principal e áreas temáticas secundárias. Um exemplo dessa relação pode ser 
encontrado em um projeto que faça uso de ferramentas artísticas, como o teatro, para educar crianças do ensino básico. Podemos afirmar 
que o trabalho contempla a cultura e a educação, mas essa última é preponderante, pois o objetivo central da ação é a educação dada às 
crianças. Por isso, a classificação de uma ação em uma determinada área, não a exclui de outras.
     As ações de extensão também podem ser classificadas pelas Linhas de Extensão, essas têm um caráter mais operacional, que buscam 
orientar os extensionistas na melhor classificação para suas ações. É importante destacar que, as linhas de extensão não são vinculadas às 
áreas temáticas, ou seja, uma mesma linha pode pertencer a várias áreas temáticas. Por exemplo, a linha �Inovação Tecnológica� tanto pode 
ser registrada na área temática saúde, educação ou trabalho, tudo dependerá do foco principal que será dado à ação. Todas as 53 linhas de 
extensão podem ser consultadas no site da RENEX: www.renex.org.br.
     Na tentativa de viabilizar uma maior troca de experiências entre os extensionistas, o FORPROEX tem na sua diretoria um coordenador 
nacional para cada área, que juntamente com professores interessados desenvolvem diversas atividades, entre elas pode-se citar: a 
elaboração de documentos de referência sobre a área, a implementação de planos de trabalho, o desenvolvimento de projetos especiais, além 
de estabelecer possibilidades e mecanismos de trabalho cooperativo inter-universidades.  
     As informações destacadas foram coletadas do livro Extensão Universitária: organização e sistematização. Disponível em: 
http://www.renex.org.br/documentos/Colecao-Extensao-Universitaria/06-Organizacao-e-Sistematizacao/Organizacao-e-Sistematizacao.pdf 

CONHECENDO A EXTENSÃO

     Este espaço é destinado a apresentar alguns setores e seus respectivos funcionários da Pró-Reitoria de Extensão, a fim de familiarizar o 
público em geral com a sua estrutura, bem como valorizar o trabalho executado por nossos funcionários.
     Nesta edição, apresentaremos o Setor de Orçamento da PROEX, que é vinculado diretamente ao Gabinete do Pró-Reitor. 
 
     Competências: acompanhar a execução financeira dos recursos da PROEX, auxiliar o Pró-Reitor de extensão nas discussões sobre o 
planejamento orçamentário, elaborar todas as folhas de pagamentos dos bolsistas e pró-labores vinculados aos projetos de extensão da 
UERN e colaborar com a elaboração dos orçamentos dos projetos de extensão que a Pró-Reitoria execute ou participe.

     O setor: composto apenas por Tatiane Filgueira, técnica administrativa concursada desde 2011. Este ano, também representa o início do 
trabalho de Tatiane no referido setor e sua conclusão do curso de Direito pela própria UERN. O setor, apesar de estar vinculado ao Gabinete 
do Pró-Reitor, funciona na Diretoria de Institucionalização de Ações de Extensão (DIA) para proporcionar uma maior proximidade com os 
dados dos projetos de extensão e seus bolsistas.

     Ações realizadas: o Setor de Orçamento da PROEX, apesar de contar com apenas uma servidora, tem uma rotina de ações que demanda 
muito trabalho, uma vez que todas as folhas de pagamento dos bolsistas e pró-labores da PROEX são feitas por ele. A UERN tem dois 
grandes programas financiadores de bolsas de extensão que juntos somam 142 alunos bolsistas. O primeiro é o Programa de Bolsas de 
Extensão � PBEx, que ocorre no segundo semestre de cada ano e disponibiliza bolsas com recursos próprios da UERN para 
aproximadamente 60 alunos dos projetos de extensão cadastrados na Pró-Reitoria. O segundo grande programa é o PROEXT, Programa de 
Extensão Universitária do MEC, que graças à aprovação dos projetos da UERN no edital anualmente lançado pelo Governo Federal, 
disponibiliza atualmente 183 bolsas para alunos que estejam participando dos projetos contemplados. Além destas ações, o setor também 
acompanha toda a execução orçamentária de projetos vinculados à PROEX, como o CAJUSOL e o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio 
Apodi-Mossoró, entre outros.

POR DENTRO DA PROEX

EXTENSÃO, CONHECENDO UM POUCO MAIS

Pró-Reitoria de Extensão da UERN
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ATELIÊ

Desenhos de Raul Seixas e Renato Russo do aluno de física Noel Filho.

Este é um espaço destinado a divulgar as diversas formas de expressão artística daqueles que formam a UERN: alunos, 
professores e técnicos.
Para expor sua arte no próximo InfoEXT, basta entrar em contato conosco: assessoria.proex@uern.br ou 3316-2868.
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