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APRESENTAÇÃO 

  

Este relatório intenciona apresentar o processo de elaboração, realização e avaliação dos 

eventos de extensão ocorridos na Semana de Ciência e Tecnologia da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte -UERN e na Semana de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal 

Rural do Semi-árido – UFERSA, no período de 17 a 21 de outubro de 2016. 

Em sua terceira edição, o Fórum de Extensão do Oeste Potiguar foi criado com o 

propósito de fomentar discussões epistemológicas, políticas e metodológicas sobre a Extensão 

Universitária, fortalecendo a atividade extensionista no processo formativo de professores e 

alunos das IES locais. O evento se dá em formato de itinerância e rodízio, tendo, o primeiro, sido 

realizado no IFRN, o segundo na UERN e o terceiro na UERN e na UFERSA. Esse evento 

acontece, atualmente, junto com mais dois, o Colóquio e o Salão de Extensão. O Colóquio de 

Extensão da UERN realizou, em 2016, sua IX Edição e o Salão de Extensão a II Edição.  

Em 2016, os eventos de extensão citados foram organizados pela Pró-Reitoria de 

Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN em parceria com a 

Universidade Federal Rural do Semi-árido e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN. 

Teve como objetivo principal a discussão dos fundamentos conceituais e da epistemologia da 

extensão, com a finalidade última de valorar as ações extensionistas no processo formativo 

acadêmico-profissional, por meio de um debate favorável as metodologias possíveis de dialogar 

com a pluralidade de saberes que transitam na relação dentro-fora da universidade. Tal 

perspectiva se afasta de compreensões antagônicas e de epistemologias que separam o saber 

acadêmico do saber da vida cotidiana. Educação-cultura-política-artes-conhecimento científico, 

hibridizam-se e se (trans) formam num processo de democratização do conhecimento.  

Com esse entendimento, deslocamos a extensão para frente do tripé acadêmico, 

evidenciando-a como interface entre a pesquisa e o ensino. Com essa inspiração e propósito, o 

evento teve como tema: Extensão Universitária: Interface entre a pesquisa e o ensino. 

  Estudar, debater, ampliar e ressignificar sentidos, formar-se enquanto forma, foi a tônica 

desse evento de extensão, que entende o tripé das ações formativas como exercício permanente 

da práxis, da reflexão entre teoria e prática. Com essa proposta tivemos a intenção de contribuir 

com a tessitura de uma nova fase da Extensão Universitária: a do reconhecimento e da 

valorização desse encontro da pesquisa com o ensino que se converte em ação. 



 

O Relatório está organizado nos seguintes pontos:  

Preparação do Evento, incluindo a escolha do tema; elaboração do projeto; contatos 

com as instituições parceiras e logística da organização.  

Realização do Evento: III Fórum de Extensão do Oeste Potiguar; o IX Colóquio de 

Extensão da UERN e o II Salão de Extensão. Neste item as discussões e análises dar-se-ão 

considerando a riqueza dos diálogos formativos proporcionadas pelo evento; a participação dos 

protagonistas da extensão nas IES – alunos-professores-técnicos; a qualidade dos trabalhos 

apresentados no Salão de Extensão.  

Avaliação/Considerações do Processo: Neste item apresentaremos os pontos que 

precisam ser valorados em outras edições e aspectos que precisam ser mais aperfeiçoados em 

função de problemas observados no processo de execução das ações. 

 

1. EVENTOS DE EXTENSÃO – FASE PREPARATÓRIA 

Os eventos de Extensão na UERN já se inserem em uma historicidade situada nas demandas 

locais e nacionais, uma vez que sempre contextualizados nas discussões da Comissão de 

Extensão – UERN e do Fórum de Pró-Reitores de Extensão - FORPROEX.  Neste ano de 2016, 

o Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior do Nordeste 

– FORPROEX-NE (Edição XLIX) realizado em Mossoró-RN, foi ao encontro das nossas 

preocupações formativas, sinalizando a importância de um debate acadêmico qualificador das 

ações de extensão e instigador de discussões epistemológicas e metodológicas que fortaleçam a 

indissociabilidade com a pesquisa e o ensino, viabilizando possibilidades concretas de ações de 

democratização do saber produzido no âmbito da Universidade.  

 Nesse sentido, o conjunto de eventos de extensão realizados em 2016 teve como tema: 

Extensão Universitária: Interface entre a pesquisa e o ensino
1
. 

                                                           
1
 Nos anos anteriores os temas trabalhados foram: 2001 - Extensão e Flexibilização Curricular; 2002 - Extensão universitária e 

conhecimento científico; 2003 - Extensão universitária e inclusão social;  2004 - Universidade e compromisso social; 2005 - 

Atividade curricular em comunidade – ACC: Uma alternativa de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 2006 - 

Extensão, universidade e sociedade; 2008- Extensão universitária, saberes e transformação social; 2009 - Desafios da extensão 

universitária: debater práticas, pensar novos caminhos; 2010 - (RE)Discutindo a extensão: política, metodologia e financiamento; 

2011-  Extensão e semiárido na contemporaneidade; 2013 - Extensão nas universidades estaduais: desafios e perspectivas; 2014- 

Extensão: Desafios para transformação social do Oeste Potiguar; 2015 - Os  Desafios da Curricularização da Extensão. 
 



 

A elaboração do Projeto para o evento iniciou com o exercício de pensar sobre o que é 

essencialmente necessário para uma urgente qualificação das ações de extensão desenvolvidas 

nas IES, em especial na UERN. Partimos então para a formatação de um evento que 

possibilitasse, precipuamente, a formação, o aprofundamento conceitual, epistemológico e 

metodológico envolvendo a natureza e os princípios de uma atividade extensionista. Quem 

somos? O que fazemos e como fazemos extensão quando dialogamos com o conceito da 

atividade extensionista amplamente citado em documentos e projetos, a saber: “é um processo 

interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora 

entre a Universidade e outros setores da sociedade” (FORPROEX, 2009, p.42 ). 

Dar sentido a cada um desses termos, relacionando-os ao que já fazemos como atividade 

formativa na extensão, foi o que buscamos. No entanto, a dimensão da indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão perpassa toda a formação acadêmico-profissional-humana de professores e 

alunos que protagonizam o ensino-aprendizagem no ensino superior, sendo, portanto, um 

princípio basilar necessário aos saberes e fazeres das três atividades fins da Universidade.  

Essa preocupação se justifica uma vez que muitos projetos institucionalizados apresentam 

fragilidade no entendimento do movimento entre o ensino, pesquisa e extensão, nos remetendo a 

questões como: de qual pesquisa estamos falando? Para realizar extensão precisa ser 

pesquisador? Pesquisa como olhar curioso e reflexivo no ato da ação de extensão, fomentando as 

discussões no ensino? Pesquisa como diagnóstico a priori como condição para proposição de 

ações de extensão? Buscar respostas para esses questionamentos requer formação, discussão, 

debate e proposições que nos coloquem no caminho, em devir, de tessituras de epistemologias e 

metodologias interventivas e viabilizadoras de ações formativas em sintonia com as demandas 

profissionais e sociais locais, na extensão, na pesquisa e no ensino.  

Com essas inspirações e preocupações, elaboramos o projeto que, inicialmente, abrangia 

apenas o IX Colóquio de Extensão, já que neste ano de 2016, o Fórum seria de responsabilidade 

da UFERSA. No entanto, no processo de discussão amparado pela parceria entre as instituições 

de Ensino Superior, UFERSA, UERN e IFRN por meio do Acordo de Cooperação Técnica Nº 

04/2014, que estabelece cooperação mútua e ampla entre as referidas instituições - visando 

desenvolver um conjunto de ações de mútuo interesse, dentre as quais destacamos, a organização 

conjunta de eventos acadêmicos, científicos e culturais e ainda, intercâmbio de professores, 

alunos e técnicos em prol da ampliação de diálogos acadêmicos nas atividades de ensino, 



 

pesquisa e extensão – foi acordado com a UFERSA para dividirmos os espaços de realização do 

Colóquio de Extensão e dos dois outros eventos – III Fórum de Extensão e II Salão de Extensão, 

entre a UERN e a UFERSA. 

 Considerando ainda a ampla atividade acadêmico-científica promovida pelas Instituições 

de Ensino Superior na Semana Nacional de Ciências, Tecnologia e Inovação, os eventos de 

Extensão passaram a compor parte da programação da SCITI das duas instituições UERN e 

UFERSA. 

1.1. Programação dos Eventos de Extensão 

Quarta – 19/10 Quinta – 20/10 Sexta – 21/10 
8:00 h - UERN Mesa redonda: 

Indissociabilidade na Formação: o 

olhar do ensino e da pesquisa para 

a extensão. 
 
Convidados:  
- Prof. Dr. João Maria Soares 
Pró-Reitor de Pesquisa – UERN 
- Prof. Drª Inessa da Mota Linhares  

Pró-Reitora de Ensino -UERN 
- Pedagoga Ticiana Patrícia da 

Silveira Cunha 
Diretora Pedagógica da Pró-reitoria 

de Ensino - IFRN  
 
Mediação: Prof. Me.  Etevaldo 

Almeida da Silva 
Pró Reitor de Extensão - UERN 
 

8:00h - UFERSA 
III Encontro do Oeste 

Potiguar: Salão de Extensão 

da UFERSA e UERN. 
 
Coordenadoras: 
- Profª Ma. Alexsandra 

Ferreira Gomes 
Curso de Ciências da 

Computação da UERN 
- Profª Drª Allyssandra Maria 

Lima Rodrigues 
Curso de Ciências 

Biomédicas da UERN 

8:00 h - UERN 
Conferência: Extensão 

Universitária: interface 

entre a pesquisa e o ensino 
Convidada:  
Profª  Drª Nadege da Silva 

Dantas  
Coordenadora de Extensão 

Cultural da Universidade 

Federal de Campina Grande -

UFCG 
 
Mediação: Prof. Dr.  

Francisco Fabiano de Freitas  

Mendes 
Pró-Reitor Adjunto de 

Extensão - UERN 

14:00h – UERN 
Grupo de Discussão: Bases 

Conceituais e Epistemológicas da 

Extensão e Diálogos sobre a 

Curricularização. 
 
Coordenadores:  
- Profª Drª Mayra Rodrigues 

Fernandes Ribeiro 
Diretora de Extensão – UERN 
- Prof. Dr Francisco Fabiano de 

Freitas Mendes 
Pró-Reitor Adjunto de Extensão - 

UERN  
                       

14:00h – UERN 
Grupo de Discussão- 

Avaliação da Extensão 

Universitária: conceitos e 

perspectivas metodológicas. 
 
Coordenadores:  
- Prof ª Drª Verônica Maria 

Araújo Pontes  
Assessora de Extensão-

UERN  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Programação Disponível em: https://www.doity.com.br/admin/palestrantes/index/9556# 

https://www.doity.com.br/admin/palestrantes/index/9556
https://www.doity.com.br/admin/palestrantes/index/9556


 

 

1.2. Inscrições no Evento 

O evento teve as inscrições abertas no período de 15 de setembro a 16 de outubro, no site: 

https://www.doity.com.br/admin/artigos/index/9556 , plataforma de gestão de eventos, disponibilizados 

pela UFERSA para organização dos eventos de Extensão. 

A inscrição do evento ocorreu sem transtornos, uma vez que o site é de fácil interação, como 

podemos observar nas Figuras 1 e 2.  

 
Figura 1. Página inicial para inscrição nos eventos de extensão 

https://www.doity.com.br/admin/artigos/index/9556


 

 

 

Figura 2. Página para submissão de trabalhos no II Salão de Extensão 

A preocupação com a qualificação das ações de extensão levou os coordenadores do evento a 

proporem um regulamento que possibilitasse a escrita de um texto que dialogasse mais com o referencial 

teórico que fundamenta a ação de extensão proposta, tanto conceitualmente como metodologicamente. 

Conforme podemos perceber na Figura 3.  



 

 

Figura 3: Normas para Submissão de trabalhos no II Salão de Extensão 

Poderiam ser submetidas ações de extensão já concluídas, em andamento e as propostas 

aprovadas e iniciadas no semestre em curso. Observa-se, em relação aos eventos anteriores, a 

valorização de um texto mais elaborado em função da exigência de um número de caracteres, 

5.000 a 7.000.  



 

O evento teve o total de 301 inscritos, com submissão de 74 trabalhos, distribuídos nas 

seguintes áreas.  

Quadro I – Submissão de trabalhos por áreas temáticas da Extensão. 

Áreas Temáticas da Extensão Número de Trabalhos 

Educação  20 
 

Trabalho  
 

02 

Cultura  
 

05 

Meio Ambiente  
 

04 

Comunicação  
 

02 

Tecnologia e Produção  
 

02 

Direitos Humanos e justiça  
 

12 

Saúde  
 

27 

TOTAL 74 

 

Dos 74 trabalhos inscritos, 59 (cinquenta e nove) foram da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte - UERN, 12 (doze) da Universidade Federal Rural do Semi-árido - 

UFERSA, 2 (dois) da Universidade Potiguar- UNP  e 1 (um) da  Universidade Federal de 

Campina Grande – UFCG. 

  

 

As inscrições realizadas no período de 15 de setembro a 16 de outubro, mostram certa 

regularidade nas primeiras semanas, com uma significativa acentuação na última semana. 



 

 

Figura 4: Gráfico do número de inscritos/dia 

 

1.3. Inscrições dos Avaliadores dos Banners 

Para o processo de avaliação dos trabalhos para serem apresentados em formato de 

banner foi disponibilizado um Link para a inscrição dos professores que desejavam colaborar 

com esse momento. 31 professores preencheram um questionário informando sua 

disponibilidade e 2 áreas de extensão de interesse para a avaliação, conforme Figura 5 e 6. 



 

 

Figura 5: Questionário online para inscrição dos avaliadores 

 

Figura 6: Informações solicitadas na Inscrição dos Avaliadores 



 

Considerando que os eventos de Extensão estavam inseridos na Programação da Semana 

de Ciências e Tecnologia da UERN e da UFERSA, observou-se uma certa confusão de alguns 

professores, que se inscreveram para serem avaliadores dos projetos de Extensão acreditando 

estarem se inscrevendo para avaliarem projetos PIBIC. Essa ocorrência foi mínima, mas merece 

um olhar cuidadoso dos organizadores nas próximas edições. Ressaltamos ainda, a ausência de 

uma informação fundamental no questionário, que consistiu no não registro do email dos 

professores que se dispuseram a avaliar, questão facilmente resolvida nas configurações do 

Questionário Online, selecionando o item salvar endereço dos respondentes ao questionário. No 

Quadro II, os professores inscritos para serem avaliadores. 

Quadro II – Professores Inscritos para avaliarem a apresentação dos Trabalhos de Extensão 

 



 

Com o número de trabalhos e de avaliadores inscritos, a DIEX fez a distribuição dos 

trabalhos para cada dupla de avaliadores. Nesse momento observa-se a necessidade de deslocar 

professores de áreas escolhidas para outras áreas que tiveram um maior número de inscritos, 

como, por exemplo, a área de Saúde que teve 27 trabalhos inscritos e 06 professores para 

avaliarem. 

Concluído esse processo, professores e alunos foram informados do local e horário de 

apresentação dos trabalhos, que foram organizados em dois grupos, o primeiro, de 8h as 9:30h e 

o segundo grupo de 9:40h às 11h, no espaço da Expocenter UFERSA. 

1.4. Elaboração dos Certificados 

O processo de elaboração dos certificados se deu em 3 etapas. O primeiro consistiu na 

elaboração dos certificados para os palestrantes e coordenadores de grupos no evento;  o segundo 

grupo de certificados, para avaliadores dos trabalhos no II Salão de Extensão, e o terceiro, foi o 

momento de elaboração dos certificados dos autores/ apresentadores de trabalhos.  

O certificado dos participantes ouvintes foi gerado através da plataforma de eventos Doity 

https://www.doity.com.br/admin/certificados/index/9556, podendo ser acessado e impresso pelo 

usuário.  

Constatou-se na emissão dos certificados de autores/apresentadores um número significativo 

de erros em função da forma como as informações foram retiradas do sistema, ou seja, ao 

solicitar as informações dos autores, essas não veem conforme a sequência atribuída pelos 

autores e coautores no momento de inscrição do trabalho. 

 

2. EVENTOS DE EXTENSÃO – FASE DE REALIZAÇÃO 

 

2.1. III Fórum de Extensão 

Os principais protagonistas de um evento acadêmico em uma instituição de ensino superior 

são professores e alunos em relação com o conhecimento que transversaliza as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, sendo esta última, a condição para o diálogo e a ação junto com a 

sociedade, em função de suas demandas. 

 Nesse sentido, o III Fórum de Extensão do Oeste Potiguar, o IX Colóquio de Extensão 

da UERN e o II Salão de Extensão, foi momento de discutir perspectivas sobre a ótica do ensino 

https://www.doity.com.br/admin/certificados/index/9556


 

e da pesquisa na relação com a extensão, como também, momento de pensar possibilidades e 

caminhos, não lineares, do processo de curricularização da extensão nos cursos de graduação da 

UERN e das IES envolvidas. Meta 12.7 do Plano Nacional de Educação (2014- 2024). 

A primeira atividade do Fórum instigou o debate a partir do tema “Extensão na 

Formação: o olhar da pesquisa e do ensino”. Nessa mesa, os pró-reitores de ensino e de pesquisa 

da UERN apresentaram possibilidades e necessidade de um pensar e fazer a formação a partir da 

relação dialética e dialógica dessas três atividades. Assim, foram abordados aspectos relativos a 

pesquisa que se hibridiza ao ensino e a extensão; cursos de pós-graduação que utilizam em suas 

pesquisas o método da pesquisa-ação aproximando-se de problemáticas sociais e nelas 

intervindo/transformando;  a potência de pesquisas que podem se constituir em ações de 

extensão em um processo de democratização do conhecimento produzido no mestrado e no 

doutorado, dentre outros. 

Na perspectiva do ensino o fórum possibilitou pensarmos na importância dos Projetos 

Pedagógicos de Cursos como referência para ações de extensão em consonância com o perfil do 

formando que se pretende formar, como também a necessidade de ampliar as ações de extensão 

nos diversos cursos de Graduação da UERN, uma vez que, a extensão além de potencializar a 

formação teórico-prática-reflexiva e transformadora dos atores envolvidos, é parte importante 

nos processos de avaliação dos cursos. 

Ainda participou desse momento da mesa redonda a Diretora Pedagógica da Pró-reitoria 

de Ensino  do  IFRN/Natal, trazendo grandes contribuições sob a ótica de como a Instituição olha 

para a Extensão e o que o tem feito para ampliar essa atividade no processo formativo, inclusive 

assegurando recursos para a participação dos alunos. Nesse sentido, ressaltamos a força política 

das palavras, a intencionalidade de “deixar forte” a atividade de extensão junto com a pesquisa e 

o ensino. A Pedagoga do IFRN mostrou como “a extensão” está presente em todos os momentos 

dos documentos normativos e pedagógicos da instituição, não se separando em nenhum 

momento da pesquisa, ou seja, “pesquisa-extensão”. 

Assinaram a lista de presença dessa atividade do dia 19 de outubro às 8h no Auditório da 

FAFIC, 33 pessoas que haviam realizado a inscrição na plataforma Doity, e 61 pessoas que não 

realizaram a inscrição. Entre os assinantes, o total de 94 pessoas. No entanto, estimamos a 

participação de aproximadamente 120 pessoas nessa atividade. 



 

Mais informações sobre o evento pode ser acessado no Programa UERN TV notícias  no 

Link do https://www.youtube.com/shared?ci=muS4T7lczdA. 

https://www.youtube.com/watch?v=vPmSXonYFQQ 

 

 

 

 

 

 

 

F

igura 7: Auditório da FAFIC- UERN, iniciando o III Fórum de 

Extensão do Oeste Potiguar 
 

 

 

 

 

 

 

F

igura 8: Auditório da FAFIC/ UERN – Mesa 

Redonda:indissociabilidade na formação: o olha do ensino e da 

pesquisa. 
 

A outra atividade do Fórum de Extensão aconteceu no dia 21 de outubro às 8h, no 

auditório da Pró-Reitoria de Extensão da UFERSA, com uma conferência intitulada “Extensão 

Universitária: interface entre a pesquisa e o ensino”, proferida pela Coordenadora de Extensão 

Cultural da Universidade Federal de Campina Grande –UFCG. Nesse momento, a palestrante 

nos fez pensar sobre a necessidade de revermos como se dá a indissociabilidade e como 

operacionalizá-la nos departamentos, nos projetos de curso, nas metodologias participativas 

(pesquisa-ação) por meio da resolução de problemas. 

 Ainda proporcionou uma avaliação e discussão sobre as dificuldades enfrentadas em 

função das estruturas departamentais que acabam por favorecer o desenvolvimento de ações 

individuais isoladas; programas de pós- graduação que enfatizam a formação de pesquisadores; a 

https://www.youtube.com/watch?v=vPmSXonYFQQ
https://www.youtube.com/watch?v=vPmSXonYFQQ


 

desvalorização da extensão nas políticas de carreira docente; a dotação orçamentária que 

privilegia a pesquisa em detrimento da extensão, dentre outros. A palestra ainda contribui com o 

pensar sobre a postura do professor extensionista, a necessidade de gostar de “gente”, de se abrir 

para aprender junto com os alunos e com a comunidade, e a necessidade de valorar, cada vez 

mais, a atividade extensionista como potência formativa e transformadora da sociedade.  

Ressaltamos que essa atividade, apesar da grandiosidade em contribuição, teve um 

número muito pequenos de participantes, inclusive, dos membros da Comissão de Extensão 

externos à PROEX, apenas um professor participou. Apesar de ter sido em um dia de parada dos 

diversos segmentos de funcionários do estado, a PROEX ressalta ter acatado a sugestão da 

Comissão de Extensão em reunião anterior ao evento, deslocando-o para a UFERSA para 

facilitar a participação. Participaram dessa atividade 20 pessoas, deste total apenas 02 

professores da Comissão de Extensão se fez presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Programação cultural no encerramento 
do III Fórum de Extensão do Oeste Potiguar    
 

 

 

 

2.2.  IX Colóquio de Extensão  

As atividades do IX Colóquio de Extensão aconteceram em dois momentos, nos dia 19 e 

20 de outubro no turno vespertino, no Auditório do Curso de Música da UERN. 

A proposta do Colóquio consistiu na proposição de Grupos de Discussão que favorecem 

a qualificação por meio da discussão conceitual e metodológica, envolvendo o conceito de 

extensão, de interdisciplinaridade, de indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, de avaliação 

da extensão e da curricularização da extensão.  



 

A metodologia buscou instigar o diálogo plural, com participação de alunos e professores 

durante todo o processo de discussão, no qual foi utilizado Slides, como dispositivo de conversa. 

No primeiro dia do Grupo de  Discussão, registrou-se a participação de aproximadamente 

35 pessoas, e, no segundo dia, a participação de aproximadamente 25 pessoas. 

 

 

 Figura 11: Grupo de Discussão: Conceitos e  
Princípios da Extensão e Diálogos sobre a  
Curricularização. 
 

 

Considerando o propósito do Colóquio de envolver uma quantidade significativa de 

professores da UERN, em especial os da Comissão de Extensão e/ou os que desenvolvem 

projetos de extensão, e ainda, os professores que participam dos Núcleos Docente Estruturante, 

já que uma das temáticas de discussão foi a Curricularização da Extensão, acreditamos que esse 

objetivo não foi atingido, uma vez que a presença de professores nos Grupos de Discussão foi 

mínima.  

Diante dessa constatação, a DIEX/PROEX questiona: qual o sentido dessas atividades no 

evento? Em que aspectos contribuíram para ressignificar saberes e fazeres na extensão? O que 

fazer para envolver mais professores nesses momentos de formação/debate? Essas questões nos 

coloca no lugar da escuta sensível de nós gestores e de todos que fazem extensão para, em 

processos constantes de avaliações e proposições, encontrarmos novos e melhores caminhos. 

Os Slides das discussões realizadas no Colóquio podem ser acessados em 

https://drive.google.com/file/d/0B02hexf0aZGaQ1VrbFRyN09IdUE/view?usp=sharing 

 

 

Figura 12: Grupo de Discussão: Avaliação da 

Extensão 

https://drive.google.com/file/d/0B02hexf0aZGaQ1VrbFRyN09IdUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B02hexf0aZGaQ1VrbFRyN09IdUE/view?usp=sharing


 

 

2.3. II Salão de Extensão 

 

  Os trabalhos submetidos ao II Salão de Extensão não passaram por um processo de 

avaliação a priori, estando todos os trabalhos inscritos aprovados para serem apresentados em 

formato de banner. No entanto, no momento da apresentação, foram submetidos a avaliação de 

professores da UERN. Cada trabalho deveria ter sido avaliado por dois professores, com os 

critérios estabelecidos em uma Ficha de avaliação disponibilizada. No entanto, por motivo de 

falta de alguns avaliadores, um significativo número de trabalhos foi avaliado por apenas um 

professor. 

Os trabalhos foram apresentados no dia 20 de novembro no horário de 8h às 11h, 

organizados em dois grupos, o primeiro de 8h às 9h30 e o segundo de 9h40 às 11h, no 

Expocenter/UFERSA.  

Os avaliadores utilizaram como referência para a avaliação dos trabalhos apresentados os 

critérios apresentados na Figura 13. 

 



 

Figura 13: Critérios para avaliação dos Banners 

Os critérios de avaliação dos Banners valorizaram a criatividade no uso de narrativas 

textuais e imagens, a construção teórico-metodológica na sistematização e na oralização do 

trabalho apresentado. 

A socialização das ações de extensão se constitui em um rico momento de divulgação das 

ações formativas da IES em diálogo com a sociedade e, ainda, possibilita despertar para a 

necessidade de avaliação in loco, no caso específico da UERN, de ações que estão sendo 

realizadas a mais de dois anos e que já possibilitam perceber impactos na comunidade. 

Os trabalhos obtiveram, em sua maioria, conceitos referentes a bom e ótimo, e os 

avaliadores expressaram contentamento com o nível de apresentação dos graduados. Nesse 

sentido, ressaltamos quão formativo é para o aluno bolsista e ou voluntário sistematizar 

artigos e apresentar em eventos acadêmicos, possibilitando uma produção textual teórico-

prática e o exercício da oralidade no momento da apresentação. 

Registramos neste relatório a necessidade de uma melhor comunicação entre os 

organizadores do evento, para que não seja reincidente a sobreposição de programação que 

não podem acontecer ao mesmo tempo. Nesse ano tivemos um rápido inconveniente em 

função de o Programa Intervalo Musical ter ido se apresentar na Expocenter/UFERSA, no 

horário de apresentação e avaliação dos banners. Durante 20 minutos a comunicação entre os 

avaliadores e apresentadores ficou impossibilitada pela altura do som da banda.  

Nas Figuras 14, 15, 16, 17 e 18, momentos do II 

Salão de Extensão na UFERSA.  

 

Figura 15: apresentação de trabalhos 
no II Salão de Extensão 
 



 

Figura 14: apresentação de trabalhos 
no II Salão de Extensão 
 

 

 

 

 

 

Figura 16: 

apresentação de trabalhos 
no II Salão de Extensão 

 

 

 

Figura 18: Expocenter/UFERSA - II Salão de Extensão da UERN/UFERSA 

 

Figura 17: apresentação de trabalhos 
no II Salão de Extensão 
 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fomentar nas IES o diálogo formativo objetivando qualificar epistemologicamente e 

metodologicamente as ações de extensão que, junto com a pesquisa e o ensino, se constitui em 

uma atividade indispensável para a formação profissional e humana de discentes e docentes, é 

propósito da DIEX/PROEX. Certamente que essa qualificação não se dá unilateralmente, é 

preciso a convergência de interesses, desejos, condições políticas e materiais para que esse 

objetivo seja alcançado com êxito. Mas, como dizia o Poeta Antônio Machado “ caminhante, não 

há caminho, o caminho se faz ao caminhar”. Nesse sentido, acreditamos que estamos tecendo o 

caminho na procura de uma extensão melhor e mais qualificada. 

As temáticas discutidas nos eventos de extensão não surgiram do acaso, mas de estudos e 

reflexões sobre as discussões nacionais no âmbito do FORPROEX e de demandas locais 

percebidas nos projetos de extensão institucionalizados na PROEX-UERN. Indissociabilidade 

ensino-pesquisa-extensão; interdisciplinaridade como princípio da extensão; avaliação das ações 

de extensão envolvendo todos os protagonistas da ação (professor-aluno-comunidade); 

curricularização da extensão foram temas sistematicamente abordados no evento. 

Observamos uma significativa disponibilidade de professores para avaliar os trabalhos do 

salão, mesmo não tendo sido possível atender ao previsto de dois avaliadores por trabalho. No 

entanto, nos momentos de discussões mais conceituais a presença de docentes foi mínima, 

chegando a  (02) dois professores na conferência de encerramento do fórum.  

Como grande desafio, avaliação em processo e futuros encaminhamentos  temos: 

- Como mobilizar mais professores para os  eventos de extensão? 

- A realização dos eventos de Extensão na Semana de Ciências e Tecnologia da UERN 

tem contribuído ou dificultado a participação docente e discente, considerando a quantidade 

simultânea dos eventos na SCTI? 

- Como reduzir os erros dos certificados em eventos posteriores? 

Como uma iniciativa para esse processo de reflexão, mobilização e exercício de uma 

escuta sensível sobre/no que somos e fazemos, este relatório será disponibilizado na página da 



 

PROEX  e enviado para todos os membros da Comissão de Extensão da UERN, com o objetivo 

de leituras e interpretações plurais que possam diversificar e ampliar as possibilidades de uma 

extensão cada vez mais atuante e qualificada nas IES e, principalmente, no caso específico, na 

UERN. 

 

 

 

 

 

ANEXO 

TRABALHOS RECEBIDOS NO EVENTO III FÓRUM DE EXTENSÃO DO OESTE 

POTIGUAR - II SALÃO DE EXTENSÃO UERN, UFERSA E IFRN - IX COLÓQUIO DE 

EXTENSÃO DA UERN 

PROCESSO COLABORATIVO DE CRIAÇÃO CÊNICA DO GRUPO DE TEATRO UNIVERSITÁRIO 

MOSSOROENSE 
Raimundo Nonato Santos da Costa 
A proposição deste artigo é descrever os aspectos estruturais e históricos que influenciaram na escolha do processo 

colaborativo de trabalho adotado como modelo para encenação do espetáculo O Segredo da Arca de Trancoso, texto 

de autoria do pernambucano Luiz Felipe Botelho, montado pelo Grupo de Teatro Universitário Mossoroense –

 GRUTUM no ano de 2014, com duração de 15 minutos e temporada exibido em pequenas salas, cuja montagem do 

espetáculo foi realizada utilizando técnicas do teatro de bonecos, respaldada estética e teoricamente nos espetáculos 

de mamulengos. 

SABERES, TRADIÇÃO E CONTEMPORANEIDADE NOS ESPETÁCULOS DO FESTUERN 20156 
Raimundo Nonato Santos da Costa, Anne Lizabelle Leite Duarte 
Objetivamos verificar as relações que se estabeleceram entre o tema Cultura e Saberes da Tradição e as correlações 

com as atividades desenvolvidas no Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte–

FESTUERN do ano de 2015. Assim, no intuito de perceber os elementos de saberes da tradição que mais se 

sobressaíram enquanto assuntos recorrentes de forma central e secundária na proposta do FESTUERN 2015 e para 

isso, utilizando-se de pesquisa documental e bibliográfica, analisou-se os perfis dos homenageados que, pela 

proposta do evento, representam referências sociais e comunitárias de notória contribuição cultural dos 

conhecimentos tradicionais do Rio Grande do Norte e as sinopses dos espetáculos teatrais das vinte e nove escolas 

que se apresentaram no palco do festival. Notoriamente destaca-se a religiosidade e a fé como temática de maior 

abordagem demonstrando sua vinculação com as percepções de Saberes da Tradição e Identidade Cultural Regional. 

Saúde Mental do Idoso na Atenção Básica : Uma Avaliação dentro da Perspectiva Integral 
Ricardo Augusto de Medeiros Souza, Alex Carvalho Monteiro 
(Objetivos) Compreender melhor o contexto biopsicossocial do idoso inserido no programa de saúde mental de uma 

Unidade Básica de Saúde( UBS) e suas principais relações com a saúde mental desses pacientes, dentro da 

perspectiva da integralidade . (Métodos) Durante o internato de Saúde Coletiva do curso de Medicina , realizou-se 

um  levantamento de prontuários de indivíduos com 60 anos ou mais inseridos no programa de saúde mental de uma 



 

microárea da UBS Vereador Durval Costa, construindo um mapa de territorialização . (Resultados) Encontrou-se 

determinados agravos relacionados à maior susceptibilidade desses pacientes aos gigantes da geriatria, 

principalmente em relação à polifarmácia.(Conclusões) Ao entender a dinâmica de envolvimento do processo 

saúde-doença no idoso se fez elencar prioridades na avaliação clínica desses pacientes com relevância à necessidade 

de rever condutas voltadas para a  prescrição de fármacos no sentido de diminuir riscos aos pacientes idosos.  

FINANÇAS EM FOCO NA UERN TV 
Adriana Martins de Oliveira, Taysa Tamara da Silva Nunes, Rosângela Queiroz Souza Valdevino, Ítalo Carlos 

Soares do Nascimento, Kalyne Michely Silva Souza 
Programa quinzenal de TV denominado “Finanças em Foco”, exibido na UERN TV, às segundas-feiras, às 18:30 

horas. Tem como objetivo geral difundir conhecimento tanto na área da gestão empresarial quanto na área da 

educação financeira pessoal. Possui duração de 30 minutos, divididos em 3 blocos. No primeiro bloco, trabalha-se 

com assuntos referentes à gestão de negócios. No segundo bloco é abordada a temática de gestão de finanças 

pessoais. É comprovado, cientificamente, que a educação financeira dos cidadãos tem influência tanto no resultado 

das empresas em que ele trabalha quanto na sua vida pessoal. O terceiro bloco do programa é focado em cursos e 

eventos da área de gestão. O projeto é conduzido por cinco professores e três alunos da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte, dos departamentos de Ciências Contábeis e Comunicação Social. 

Filosofando: Filosofia na UERN TV 
Luérgia Fernanda Arruda Oliveira, Roberta Calini Gomes Pereira, Mariana Cunha de Mello, Judson Caetano da 

Silva, Elayne Araujo 
O programa 'Filosofando' é um espaço de divulgação da reflexão filosófica Trata-se de uma série de oito programas 

para TV, com trinta minutos de duração transmitidos mensalmente e organizado pelo Departamento de Filosofia da 

UERN em parceria com o Departamento de Comunicação social – DECOM - da mesma universidade, envolvendo 

alunos e professores dos dois departamentos. O programa abordará temas aos quais oferece um tratamento 

filosófico, examinando-os a partir das crenças fixadas no senso comum e no cotidiano. São temas nos seis primeiros 

programas: Filosofia, violência, liberdade, felicidade, religião, política, democracia. Objetivos: Aproximar as 

discussões filosóficas do cotidiano da cidade;Refletir a respeito de temas que constituem crenças e vivências 

pessoais; Constituir-se em espaço de integração e participação dos estudantes dos cursos de filosofia e comunicação 

social; Oferecer aos estudantes dos cursos de filosofia e de Comunicação social da UERN a possibilidade de 

vivenciarem experiências em projetos de extensão. 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA NA UERN: NOVAS PERSPECTIVAS NA ATIVIDADE EXTENSIONISTA 
João Paulo Queiroz Cardoso da Cunha, Camila Rafaella Nunes Alves, Nadjaneyre Linhares Casimiro, Francisco 

Napoleão Túlio Varela Barca 
As urgências e emergências são eventos frequentes, passíveis de prevenção, que devem ser conduzidos de forma 

rápida e eficaz, promovendo a recuperação da vítima. Porém, o desconhecimento em Suporte Básico de Vida (SBV) 

e primeiros socorros leva à manipulação incorreta da vítima. Assim, o presente curso foi desenvolvido para 

atualização e aperfeiçoamento no atendimento de situações de urgência e emergência, aberto à população em geral, 

incluindo universitários. Essa edição conteve aulas teórico-práticas na UERN, UPA e Corpo de Bombeiros, 

abordando os eventos mais frequentes de urgência e emergência. Neste ano, o projeto teve um total de 40 inscritos, 

somente 29 concluíram. Fomos contemplados com três bolsistas participantes do PIBEX que auxiliarão na criação 

do curso virtual com teoria e vídeos com simulações.  Assim, abrangendo e aumentando o alcance da informação ao 

público. Portanto, a extensão em SBV é imprescindível, tendo caráter informativo, preparatório para situações que 

precisam de medidas ágeis. 
  

Capacitação em Java – Apoiando a Qualificação em Tecnologia da Informação no Semiárido Potiguar 
Flávia Estélia Silva Coelho, Paulo Gabriel Gadelha Queiroz, Antonio Alessandro Rocha Beserra, Rodolfo Felipe 

Medeiros Alves 
A Capacitação em Java originou-se da necessidade de qualificação profissional, na região de Mossoró-RN, de 

estudantes dos níveis técnico e superior e de profissionais da tecnologia da informação e de áreas afins, quanto ao 

desenvolvimento de aplicações multiplataforma; com o objetivo de auxiliar no aperfeiçoamento da sua competência 

técnica frente aos desafios impostos pelo mercado e a sociedade. Pretende-se qualificar cerca de cento e vinte 

pessoas, apoiadas por aulas práticas em laboratório e material didático atualizado, elaborado com vistas ao 



 

embasamento teórico-prático dos participantes à luz dos tópicos abordados no exame de certificação 

Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer I. 

QUALIFICAÇÃO EM CONTABILIDADE BÁSICA PARA GESTORES E NÃO CONTADORES DO 

MUNICÍPIO DE MOSSORÓ 
Ítalo Carlos Soares do Nascimento, Géison Calyo Varela de Melo, Carlos Felipe de Medeiros Carvalho, Gleycianna 

Almeida de Freitas, Saulo Medeiros Diniz 
Pesquisa realizada pelos alunos de contabilidade aplicada à administração sobre a utilização da contabilidade pelos 

gestores do oeste potiguar, revelaram que apenas 15% entendem as informações geradas pela contabilidade. Assim, 

como forma de agregar a teoria à prática aos alunos, visto a demanda existente referente a esta lacuna e como forma 

de prestar um serviço de qualidade à comunidade, surgiu a ideia deste projeto de extensão. Desta forma, consistirá 

em capacitar 04 alunos voluntários de Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 

Campus Mossoró, selecionados através de processo seletivo, para repassarem conteúdos e treinamento, através de 

referencial teórico e exercícios práticos, aos gestores e não contadores deste município que utilizam a informação 

contábil no processo de tomada de decisão, possibilitando os mesmos de praticar a contabilidade de maneira mais 

consciente para gerenciar seu negócio e tomar suas decisões, sejam econômico-financeiras ou patrimoniais, com 

maior segurança. 

PROJETO DE EXTENSÃO EM UTI DA LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA INTENSIVA DE 

MOSSORÓ-RN (LAMIM) 
Clerton Eduardo de Aquino, José Carlos Queiroz Rego, Brianne Ponce de Leon Sá e Luna, Mateus Pacis Pinto 

Alves, Francisco Xavier Dantas Lins 
A Medicina Intensiva (MI) é uma especialidade médica relativamente nova, ainda pouco inserida nos cursos de 

graduação em Medicina. O aumento do número de pacientes de alta gravidade em unidades de terapia intensiva 

(UTI), atribuído ao aperfeiçoamento tecnológico, à maior prevalência de doenças crônicas e à crescente incidência 

de sepse, torna fundamental, portanto, o maior conhecimento da especialidade durante a graduação. A ação de 

extensão em Medicina Intensiva objetiva estimular o estudo nessas áreas de conhecimento em UTI oferecendo 

campo de estágio em unidades de saúde externas à FACS/UERN, de forma a ampliar a visão do aluno para fora dos 

muros da universidade, contribuindo ainda para uma melhor condução clínica para pacientes graves. Os locais de 

ação são as UTIs do Hospital Regional Tarcísio Maia e Hospital Wilson Rosado. 
  

AÇÕES INTERATIVAS DO PROJETO DEBATE, CAFÉ E CINEMA NO COMBATE AO 

PRECONCEITO RACIAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS NATALENSES 
Arthur Fonseca Lopes, Alcineia Rodrigues dos Santos, Fabiana Ricardo Souza do Nascimento, Patrícia Cristina 

Cavalcante 
RESUMO: Busca-se demonstrar os resultados alcançados pelo Projeto: “Debate, Café e Cinema”, neste ano de 

2016, em face à difusão dos direitos fundamentais, com ênfase no combate ao preconceito racial nas Escolas 

Públicas do Ensino Médio da cidade de Natal/RN. Para tanto, utilizar-se a linguagem lúdica do Cinema, cuja 

projeção permite criar um espaço dialógico com o público-alvo, que interage com os extensionistas treinados, 

recebendo através das Cartilhas Informativas orientações para o exercício da cidadania. Registra-se que é crescente 

o número de jovens atendidos nas escolas parceiras, de modo que a atuação proativa do Projeto tem corroborado 

para a superação das desigualdades e discriminação social, oportunizando a criação de novas estratégias pedagógicas 

que associam ensino e participação cidadã, no âmbito da comunidade. 

A EDUCAÇÃO RURAL NA VISÃO DOS PROFESSORES DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DA 

PARAÍBA 
JOSÉ OZILDO DOS SANTOS, ROSÉLIA MARIA DE SOUSA SANTOS, VANESSA DA COSTA SANTOS 
Trata-se de uma pesquisa descritiva que teve por objetivo analisar a concepção que os professores do ensino 

fundamental de um município paraibano possuem em relação à educação rural. Por falta de uma educação de 

qualidade no meio rural, grande parte dos alunos se desloca para as áreas urbanas com o objetivo de frequentar uma 

escola melhor. Além de desenvolverem um modelo único de educação, nos últimos anos, as Secretarias Municipais 

de Educação vêm adotando um processo de nucleação, concentrando um único polo, uma maior quantidade de 

alunos do meio e fechando as pequenas escolas rurais. Através da presente pesquisa verificou-se que para melhorar a 

educação rural é preciso investir mais. Constatou-se também que sempre será necessário contextualizar o ensino 



 

desenvolvido no meio rural para gerar uma melhor aprendizagem e que o principal problema enfrentado pelos 

professores das escolas rurais é a existência de salas multisseriadas. 

CAMERATA DE CORDAS DA UERN: UMA PROPOSTA EXTENSIONISTA 
Isac Rufino de Araújo, Felipe Pompílio de Assis Rocha, Felipe Lopes Cardoso, Jonathan Douglas Lopo Martins, 

Lucas Carvalho de Araújo 
Este trabalho apresenta o Projeto de extensão “Camerata de Cordas da UERN”, do Departamento de Artes da 

FAL/UERN, tem por objetivo formar um grupo de alunos que estudam instrumentos da família do violino 

envolvendo discentes do curso de graduação em Música da UERN, Conservatório de Música e pessoas da 

comunidade em geral. Visa propiciar a prática de conjunto bem como a criação de um laboratório musical 

acadêmico e a formação de público. As atividades musicais dialogarão com diversas disciplinas do curso de música, 

reforçando a vivência prática dos conteúdos. Com ensaios semanais o Projeto pretende formar um grupo avançado e 

um iniciante oportunizando a participação de mais pessoas com níveis musicais diferentes. Além do estudo de 

repertório específico, o grupo irá realizar recitais para a comunidade e recitais didáticos em escolas da educação 

básica. Será propiciado aos alunos envolvidos o diálogo entre ensino pesquisa e extensão. 

UM OLHAR MULTIDISCIPLINAR DAS DROGAS NA ESCOLA 
Maria Audenora das Neves Silva Martins, Jeissiany Batista Maia, Grazielly Dantas da Silva Braga, Marliane Sousa 

Paiva, Mariana Albuquerque Melo 
Resumo: Pesquisas desenvolvidas no mundo evidenciam as drogas como um estimulante para a criminalidade. O 

mundo das drogas é atraente pelo fato de oferecer, de forma rápida, privilégios materiais sem muito esforço pessoal. 

A informação é uma estratégia importante para evitar o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas na sociedade, sendo a 

escola um espaço dialógico importante para esclarecer os malefícios das drogas. A metodologia lúdica utilizada tem 

sido um diferencial no projeto há 15 anos nas escolas em Natal: palestras, filmes, produção de textos, oficinas de 

artes, concursos de cartazes, etc. Concluímos que as drogas lícitas e ilícitas estão cada dia mais presentes nas 

escolas. Sendo um dado relevante quando analisamos a violência na escola, à escola e da escola. Nosso projeto vem 

formando atitudes com relação à valorização do corpo e da mente de crianças e jovens na escola pública.  

PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NO ENSINO FUNDAMENTAL: INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-

ESCOLA – II EDIÇÃO 
Natasha Yohanna Oliveira Mendes, Maria Geizi Silva Pinto, Risoleide Rosa Freire de Oliveira, Milton Guilherme 

Ramos, Francisca Maria de Souza Ramos-Lopes 
O artigo é produto de projeto de extensão direcionado a professores e discentes do ensino fundamental, com vistas a 

estabelecer diálogo entre a universidade e as escolas públicas do município de Açu, de forma a renovar as práticas 

de linguagem. As ações executadas objetivam: promover oficinas com atividades que envolvam a produção, a 

circulação e a recepção de gêneros discursivos em situação escolar e extraescolar; subsidiar teórico e 

metodologicamente os docentes para atividades de leitura e escrita junto aos seus alunos; oferecer ferramentas para a 

ampliação das práticas sociodiscursivas docentes no ensino da língua portuguesa; contribuir para elevar, nas escolas 

públicas do município, o índice no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) no que tange às práticas 

de leitura e escrita no ensino fundamental. Espera-se, com o projeto, promover um espaço de articulação e reflexão 

sobre o ensino de produção textual. 

A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA DE GESTANTES 
Ana Luiza Fernandes Vieira, Allyssandra Maria Lima Rodrigues Maia, Andressa Leite Duarte, Daniela Natalie 

Barbosa, Debora Cristina Ezequiel da Silva 
A educação é um importante objeto transformador no processo de desenvolvimento do indivíduo.  Nesse sentido, a 

educação popular vem contribuir na construção desse conhecimento em áreas distintas. Diante disso, o projeto de 

extensão “Gestante sem onda de zika: educação em saúde para não contar com a sorte” busca promover educação 

em saúde para gestantes na Unidade Básica de Saúde Dr. Luiz Escolástico bairro Santa 

Delmira/Mossoró/RN.  Partindo das reais necessidades da população, discentes e docentes dos cursos de 

Enfermagem e Medicina, decidiram contribuir com ações que proporcionassem esclarecimentos acerca do zika vírus 

e suas consequências, tanto para as gestante, quanto para as crianças que viessem a desenvolver a microcefalia. As 

ações estão sendo desenvolvidas de agosto/2016 a julho/2017 com a participação de gestantes que são atendidas 

nesta UBS. As atividades possibilitaram construção de uma ponte de diálogo profissionais de saúde-gestantes, 

consolidando novas concepções que irão desencadear melhoria na saúde da comunidade. 

Orientar a Comunidade em IRPF, Microempreendedor Individual (MEI) e Empregada Doméstica (E-social) 



 

José Sueldo Câmara Ferreira, Mário Cesar Souza de Oliveira, Hugo Azevedo Rangel de Morais 
O foco do projeto é o atendimento ao público interessado em orientações de cunho contábil e fiscal inerente a 

declaração de imposto de renda, obrigatoriedades ao empregador doméstico e microempreendedor individual. O 

trabalho é executado por meio do apoio  de discentes integrantes do projeto. No tocante a declaração de imposto de 

renda, muitos contribuintes possuem dúvidas a respeito do preenchimento e envio que existe prazo para tal, como a 

contabilidade é uma ciência social, a oferta dessa orientação pelo curso de ciências contábeis se apresenta como uma 

contribuição à sociedade no sentido de esclarecer dúvidas e prestar serviços de orientação fiscal, formalização de 

pequenos empresários e direitos dos empregados domésticos. 

O USO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA FISCALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO CEDUC 

DE MOSSORÓ 
Carlos Luan Lima Maciel 
O presente artigo visa através de um apanhado bibliográfico e usando do exemplo do projeto “Direitos Humanos na 

Prática” da Universidade Federal Rural do Semi-árido trabalhar uma rápida discussão sobre a linha histórica que 

define o que é extensão universitária e como ela pode ser usada como um instrumento de fiscalização de políticas 

públicas no Centro Educacional (CEDUC) de Mossoró. Mais que uma mera produtora de conhecimento, a 

universidade se apresenta como uma interventora na sociedade. 

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: UM ESTUDO COM GERENTES BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 

MOSSORÓ/RN 
Sabrina Paulino de Oliveira, Antonia Thamara Oliveira Campelo, Wênyka Preston Leite Batista da Costa, Jandeson 

Dantas da Silva, Sérgio Luiz Pedrosa Silva 
O projeto Finanças Comportamentais é uma ação de pesquisa e de extensão realizada pelo Departamento de 

Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Suas atividades foram iniciadas no 

ano de 2014 e ao longo de dois anos de execução, pesquisas vêm sendo desenvolvidas no sentido de buscarem 

investigar o comportamento dos tomadores de decisão e, por meio de análise e relatórios, levar sua contribuição a 

estes usuários, indicando de que forma os vieses cognitivos e seu comportamento estão interferindo no processo 

decisório. No semestre 2016.1, o projeto tem como objetivo geral identificar os fatores influenciadores no processo 

de tomada de decisão dos gerentes bancários do município de Mossoró/RN, evidenciando assim os vieses cognitivos 

mais comuns que contribuem para o processo decisório e indicando de que forma o comportamento dos gerentes 

afeta o processo de tomada de decisões. 

Informação incidindo na relevância da execução de alimentos para concretização da dignidade humana do 

alimentando 
José Cláudio da Silva Câmara e Osmar José de Souza Neto 
O presente Trabalho versa sobre a dignidade humana do alimentando, como também a execução de 

alimentos e os meios necessários para a satisfação de direitos fundamentais do alimentando, na qual sua 

supressão decorre, muitas vezes, da falta de informação. É nesse contexto que o Projeto de Extensão “Direito, 

Informação e Democracia” atua, no sentido de levar informação e viabilizar o atendimento no NPJ da 

UERN, Campus de Natal ou em outro órgão, a exemplo da Defensoria Pública, o que contribui não apenas 

para a concretização da dignidade humana do alimentando, como também para a formação humanística e 

intelectual dos discentes de Direito, reforçando os laços entre a Universidade e a comunidade, aspecto 

essencial na construção do saber. 

REFORMAS NA POLÍTICA PÚBLICA BRASILEIRA DE NARCÓTICOS: LEI 11.343/06 E SUA 

HERMENÊUTICA CONTEMPORÂNEA 
Felipe Dantas de Sousa 

Resultante de uma nova conjuntura e recebida como avanço no concernente à lógica de entendimento do 

usuário enquanto indivíduo social concepto de direitos e que necessita sobretudo de cuidados de saúde no lugar da 

privação de liberdade, a Lei nº 11.343 de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – 

Sisnad, prescrevendo medidas preventivas do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes. 
  

Completados 10 anos de sua vigência, nosso estudo intenta revisar os impactos dessa lei sui generis a partir 

de uma ótica consubstanciada pelos ensinamentos do projeto Centro Regional de Referência para formação em 

Políticas sobre Drogas; o que deu certo e o que deu errado - para então buscar-se melhor qualificar nossas políticas 



 

públicas, enquadrando-as em um contexto hermenêutico contemporâneo, posto que a base de todo o esforço em 

direção a políticas públicas cada vez mais eficientes e humanas está na informação. 

SEGURANÇA ALIMENTAR EM ESCOLAS COM HORTAS DIDÁTICAS: MERENDA SEGURA PARA 

AS CRIANÇAS 
José Nilson Bandeira de Moura Filho, Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra, Anabelle Camarotti de Lima Batista, 

Paula Alinne de Almeida Costa, Rafaela Maciel Costa 
Alternativa simples e viável para a obtenção de alimentos seguros com melhoria do estado nutricional para a 

merenda escolar é o consumo de vegetais in natura. Porém, patógenos que acometem essas hortaliças podem ser um 

obstáculo  importantes para a saúde pública das crianças. O objetivo deste estudo foi realizar orientações de 

biossegurança alimentar aos alunos de quatro escolas públicas, onde implantou-se a horta didática no peridomicilio 

escolar. Como princípio metodológico empregou-se a metodologia participativa, integração, visitações guiadas 

semanais as hortas e oficinas teórico-prática sobre as temáticas. A princípio foi notório a falta de conhecimento a 

respeito do tema porém o interesse mútuo associado a teoria e a vivência prática foi observado ao longo das visitas 

mensais em todas as escolas, ampliando o conhecimento sobre o assunto. Fato esse, descrito em desenhos, pelas 

crianças ao serem questionadas sobre a segurança dos alimentos ingeridos nas escolas.  

ENSINO DE GEOGRAFIA RUMO AO ASSENTAMENTO 
José Erimar dos Santos, Ady Canário de Souza Estevão, Joelma Regina de Morais Costa, Maria Alcinete Gomes de 

Menezes, Ranielly Leticia da Silva 
O presente trabalho refere-se à proposta de projeto de Extensão, cujas ações intervencionistas desenvolvem-se junto 

à crianças e jovens do Ensino Fundamental residentes em Assentamentos de Reforma Agrária localizados na Região 

Oeste do estado do Rio Grande do Norte. O objetivo geral é contribuir com a melhoria do ensino e aprendizagem da 

Geografia dos estudantes nessa modalidade de ensino. Especificamente busca-se aprofundar conteúdos e saberes do 

ensino de Geografia junto a esses estudantes; colaborar com a formação do graduando em Educação do Campo da 

UFERSA quanto à reflexão e às múltiplas possibilidades do ensino e aprendizagem da ciência e disciplina Geografia 

na região semiárida oestana potiguar, aproximando-os dos múltiplos espaços de ensino e aprendizagem, onde 

poderão atuar como futuros licenciados/professores, contribuindo com sua formação profissional e humana; 

promover aproximação da UFERSA da realidade sócio-espacial e educacional campesina na região onde se insere 

enquanto instituição pública de ensino superior. 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTORES DE TURISMO, UMA ALTERNATIVA PARA O 

JOVEM MORADOR DE NATAL E REGIÃO METROPOLITANA 
Marília Medeiros Soares, Jarileide Cipriano da Silva Nasi, Maria Daniele da Silva 

O Curso de Capacitação para Condutores de Turismo trata-se de uma ação que visa estimular a geração de emprego para os 

jovens moradores da Zona Norte de Natal e cidades circunvizinhas, criando oportunidades nas atividades turísticas de 

forma comprometida com a conservação ambiental e com a qualidade nos serviços turísticos. O desenvolvimento deste 

curso tem como função combater a falta de perspectiva profissional dos jovens moradores do entorno do CCUERN 

(Complexo Cultural da UERN), atendendo assim à função social a que a UERN se propõe com sua instalação nessa 

localidade. Outras importantes funções desse curso são a divulgação da Graduação em Turismo e a oportunidade dos 

graduandos em Turismo atuarem como monitores nas diversas disciplinas propostas, adquirindo assim experiência prática e 

se sentindo valorizados enquanto futuros profissionais do turismo.  

HORTA DIDÁTICA NA ESCOLA: PRODUÇÃO DE SABERES ATRAVÉS DA EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA 
Giorgio Mendes Ribeiro, José Francisco dos Passos Junior, Dário Policarpo dos Santos Moreira, Carlindo Emanoel 

Silva, Geonara de Souza Oliveira 
O presente trabalho teve como objetivo relatar a experiência do projeto Horta Didática na Escola. A construção 

coletiva de uma horta escolar e sua atuação na produção de saberes a partir de práticas pedagógicas inovadoras, 

produzindo conhecimentos e mudanças de atitudes. O espaço da horta como laboratório vivo, mostrando o caráter 

interdisciplinar do trabalho que envolve educação, meio ambiente, saúde e artes. A metodologia utilizada foi a 

participativa onde há o envolvimento dos diversos atores sociais como professores, alunos, técnicos e comunidade 

que participam direta ou indiretamente das atividades na produção de saberes. O projeto tem oportunizado uma 

prática bem mais motivadora, aliando ensino, prática e mudança de atitude por parte de toda a comunidade escolar, 

um local privilegiado para pensar e repensar as nossas práticas cotidianas voltadas para uma vida melhor, mais 

saudável, num planeta mais ecologicamente correto.  



 

DROGAS E POLÍTICAS PÚBLICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO 

CRR UERN PARA A FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
Jéssyca Nayara Silva de Souza 
Este trabalho consiste em expor as contribuições do Centro Regional de Referência para Formação em Políticas 

Sobre Drogas – CRR UERN, à formação acadêmica em Serviço Social. Utilizamos como metodologia o relato de 

experiência, apoiado em bibliografias e documentos, principalmente do Serviço Social como Iamamoto (2015), 

Moura, Ramos e Vasconcelos (2015) e o CFESS (1996), para análise da perspectiva do Serviço Social e suas 

semelhanças com os objetivos do CRR. Discutiremos como o CRR colabora para a consolidação do projeto 

profissional do Serviço Social e do conhecimento sobre a Política Nacional Sobre Drogas e os programas efetuados. 

Concluiremos explanando a positiva contribuição do projeto na formação em Serviço Social, pois o intuito do CRR 

se afina com a orientação ético-político da profissão, colaborando no entendimento do graduando sobre os princípios 

do Serviço Social e  das Políticas Públicas referentes às Drogas, elementos indispensáveis no trabalho de um 

futuro/a Assistente Social. 

AS PARASITOSES INTESTINAIS EM ESCOLAS PÚBLICAS DE PAU DOS FERROS/RN: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 
Maria Micaely de Souza Freitas, Augusto José Bezerra de Andrade, Erika Carla de Sousa Dias, Ellany Gurgel 

Cosme do Nascimento, Marcio Adriano Fernandes Barreto 
As ações do Projeto de Extensão Avaliação Parasitológicas em Manipuladores de Alimentos das Escolas 

Públicas de Pau dos Ferros - PROEPA, tem como objetivo realizar atividades que educativas de prevenção as 

parasitoses intestinais, por meio de atividades lúdicas. Trata-se de um relato de experiência das ações do PROEPA 

na Escola Municipal João Escolástico – Pau dos Ferros/RN, teve como público alvo pais, professores, 

manipuladores e aluno, desenvolvidas no período de março à dezembro de 2014. Identificou-se a importância da 

realização do embasamento inicial das localidades e condições de saúde dos determinados espaço, a fim de se ter 

estratégias que realmente sejam condizentes com as realidades de forma que torna-se mais eficazes quando são 

alicerçadas com o real modo de vidas das populações. Assim, foi possível estabelecer um campo de reflexão sobre 

as ações e necessidades, assim como a criação de vínculo. 

CURSOS DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO INOVADOR 
Ana Augusta da Silva Campos - UERN, Maria Fabiana Braz Laurentino - UERN, Jacinta de Fátima Martins Malala 

– UERN, José Orlando Costa Nunes – UERN, Vagner Miranda de Carvalho – UERN 
O projeto ora apresentado pretende estimular as habilidades e competências empreendedoras em estudantes das 

diversas áreas, comunidade em geral e empresários, com destaque para os empresários do Centro de Incubação 

Tecnológica do Semiárido - CITECS. O objetivo é capacitá-los para lidarem com temas relacionados à criação de 

empresas, visando a sensibilização para a construção de uma sociedade alicerçada numa cultura empreendedora. O 

CITECS é uma incubadora de empresas, criada como um projeto de extensão da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, através do Departamento de Administração – DAD. Foi proposto como um mecanismo 

de capacitação no desenvolvimento de temas voltados para a criação de empresas, bem como para contribuir com a 

consolidação das práticas-chave do processo de sensibilização da metodologia aplicada ao Centro de Referência 

para Apoio a Novos Empreendimentos - CERNE. 

CULTIVO DE PINHÃO MANSO PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL: UMA PROPOSTA PARA O 

ASSENTAMENTO ELDORADO DO CARAJÁS II 
Jessica Jessiana Ferreira Alves, Dalila Daniela Duarte Cavalcante, Rosany Rossi Pereira Gomes, Yáskara Fabíola de 

Monteiro Marques Leite 
 
RESUMO 

  
O Pinhão Manso consiste em ser uma espécie oleaginosa, podendo ser capaz de se adequar a diversas variações de 

clima e solo, além de produzir sementes que contém óleo para a fabricação de biodiesel, que pode ser de grande 

vantagem, tanto para o produtor rural como para o meio ambiente, com a redução da emissão de gases nocivos ao meio 

ambiente. Com isso, o objetivo principal do projeto foi mostrar a comunidade de Montana, localizada no assentamento 

Eldorado do Carajás II, a importância da prática da compostagem utilizando o aguapé (Eichhornia crassipes) como 

adubo para aplicação na espécie Pinhão Manso para a fabricação de biodiesel através da extração de óleo dos frutos da 

planta, dando uma oportunidade para o aumento da renda das famílias assim como a melhoria da qualidade ambiental. 



 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPSAD III – MOSSORÓ/RN: AÇÃO EM SAÚDE SOBRE 

VÍNCULO DO PACIENTE, FAMÍLIA E PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO. 
Brenda Chaves Diógenes, Francisco Rafael Ribeiro Soares, Marília Gabrielly de Souza e Silva 
O artigo objetiva apresentar os resultados de uma intervenção fruto de processo formativo do Centro Regional de 

Referência para Formação em Políticas sobre Drogas, parceria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. A intervenção discutiu o papel da 

família no cuidado e no desenvolvimento de vínculo com pessoas que usam drogas na realidade do Centro 

de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III em Mossoró- RN. Realizaram-se dinâmicas de integração familiar 

nessa etapa de suas vidas. A equipe da unidade assistencial também expressou suas dificuldades e potenciais. As 

conclusões da intervenção visibilizaram que o diálogo é a alternativa mais adequada a ser tomada na abordagem a 

esses usuários, seja de drogas lícitas ou ilícitas, e deve partir da perspectiva teórico-metodológica da Redução de 

Danos, fugindo à lógica da abstinência e “guerra às drogas”.  

EDUCAÇÃO PARA SAÚDE E TECNOLOGIAS SOCIAIS SUSTENTÁVEIS NA COMUNIDADE RURAL 

DE SÃO JOSÉ, MOSSORÓ (RN) 
Juliana Karla da Silva, Márcia Regina Farias da Silva, Maria da Conceição F. S. Gurgel Dutra 
A presente ação visa contribuir para implantação de quintais produtivos, hortas comunitárias e escolares, bem como 

desenvolver a segurança de alimentação saudável na escola da comunidade rural assentada, São José, Mossoró 

(RN). Como procedimento metodológico inicialmente foi realizado uma visita de campo para o reconhecimento da 

área da pesquisa, logo em seguida serão desenvolvidas oficinas para professores e lideranças comunitárias, palestra e 

exibição de filmes sobre alimentação saudável, bem como a implantação ou incrementação de 25 quintais 

produtivos de famílias da comunidade. Além da construção de 01 horta escolar e de 01 horta comunitária. Espera-se 

que, com o conjunto de ações propostas possa ser possível: (a) formar multiplicadores que venham a atuar, 

permanentemente, na comunidade, com o intuito de promover a educação alimentar e nutricional; e (b) desenvolver 

tecnologias sociais em educação alimentar e nutricional, visando à promoção da alimentação adequada e saudável. 

AMOSTRA ÉTICA, SAÚDE E ENFERMAGEM: DILEMAS MORAIS E O IMPACTO NA ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
Erika Carla de Sousa Dias, Ellany Gurgel Cosme do Nascimento, Jane Kelly Moisés da Silva, Maiara de Oliveira 

Lopes, Maria Bianca Brasil Freire 
A amostra teve como objetivo implementar a discussão de ética e bioética com a população, estimulando o pensar 

das questões morais da vida. Trata-se de um relato de experiência da “I amostra ética, saúde e enfermagem:  dilemas 

morais e o impacto na assistência à saúde” tendo como público alvo os discentes do curso de graduação em 

enfermagem e a comunidade visitante da praça pública, realizada em 19/05/2016. Foi produtivo e importante para 

nossa formação e desenvolvimento acadêmico, pois a partir de então passamos a ter uma visão mais ampla da 

realidade prática de nossas discussões teóricas, bem como se percebeu a importância para o aprimoramento do 

conhecimento de todos que nos visitaram naquele dia e contribuíram para a disseminação do saber. 

CAMINHOS DE CULTURA: CINEMA DO CAMPO AO MAR 
Kyara Maria de Almeida Vieira 

Este artigo visa apresentar o Projeto de Extensão "Caminhos de Cultura: Cinema do campo ao mar". Tal 

proposta extensionista objetiva a interação entre as populações do campo e a cultura cinematográfica, a fim de 

promover discussões sobre questões identitárias, agrárias, movimentos campesinos, o semiárido e formação para 

a cidadania das pessoas do campo. Para desenvolver o referido projeto no período de agosto de 2016 e dezembro 

de 2017, serão realizadas sessões de estudo com docentes e discentes do projeto, além de reuniões, exibição 

cinematográfica, debates e palestras com as comunidades: Assentamento Nova Vida (Upanema), dos 

Assentamentos Paulo Canapum, São Bento, Caiçara, Tabuleiro Grande e Góis (Apodi-Polo Góis), Ponta do Mel 

(Areia Branca). Os filmes a serem trabalhados são: Narradores de Javé (2004), Vidas Secas (1963), Guerra de 

Canudos (1996), Cabra Marcado para Morrer (1984). Os filmes irão abordar a comunicação, cultura, direitos 

humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, trabalho. 

CAMINHOS DE CULTURA: CINEMA DO CAMPO AO MAR 
Kyara Maria de Almeida Vieira, Francisca Josiele Costa de Melo, Pollyana Mirtis Alves de Oliveira, Talita Marques 

Sena 
Este artigo visa apresentar o Projeto de Extensão "Caminhos de Cultura: Cinema do campo ao mar". Tal 

proposta extensionista objetiva a interação entre as populações do campo e a cultura cinematográfica, a fim de 



 

promover discussões sobre questões identitárias, agrárias, movimentos campesinos, o semiárido e formação para 

a cidadania das pessoas do campo. Para desenvolver o referido projeto no período de agosto de 2016 e dezembro 

de 2017, serão realizadas sessões de estudo com docentes e discentes do projeto, além de reuniões, exibição 

cinematográfica, debates e palestras com as comunidades: Assentamento Nova Vida (Upanema), dos 

Assentamentos Paulo Canapum, São Bento, Caiçara, Tabuleiro Grande e Góis (Apodi-Polo Góis), Ponta do Mel 

(Areia Branca). Os filmes a serem trabalhados são: Narradores de Javé (2004), Vidas Secas (1963), Guerra de 

Canudos (1996), Cabra Marcado para Morrer (1984). Os filmes irão abordar a comunicação, cultura, direitos 

humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, trabalho. 

Projeto CineDigital 
Ceres Germanna Braga Morais, Ed Carlos Pessoa da Silva, Cicilia Raquel Maia Leite, Jéssica Neiva de Figueiredo 

Leite, Raimundo Nonato Bezerra Neto 
O CineDigital é um projeto pedagógico de extensão universitária que busca utilizar a análise de filmes para discutir 

conteúdos temáticos relacionados a Tecnologias da Informação. Através da análise da forma e do sentido do filme, 

procura-se fomentar a discussão sobre o passado, presente e futuro das tecnologias, propiciando assim uma 

consciência crítica das novas tendências no contexto global.  Além de desenvolver dinâmicas de análises críticas do 

filme, o projeto CineDigital busca incentivar a análise crítica entre diversas áreas do conhecimento que estão 

diretamente relacionadas às novas tecnologias. O projeto busca, ainda, levar a escolas da cidade de Mossoró novas 

formas de se discutir a influência das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) na sociedade atual, 

bem como possibilitar que docentes e discentes das escolas participantes do projeto conheçam melhor o curso de 

Ciência da Computação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM CONTABILIDADE: UMA CONTRIBUIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS/UERN - CAMPUS CENTRAL. 
Sérgio Luiz Pedrosa Silva, Sabrina Paulino de Oliveira, Paula Preston Queiroz Leite Batista, Wênyka Preston Leite 

Batista da Costa, Jandeson Dantas da Silva 
A iniciação científica é caracterizada como uma ferramenta de apoio teórico- metodológico, que possui como 

objetivo introduzir os educandos de graduação na pesquisa científica, colaborando com a formação destes. As ações 

acionistas do presente projeto, possui como principal objetivo, aproximar os discentes do curso de Ciências 

Contábeis acerca das técnicas de metodologias científicas necessárias para elaboração de um trabalho científico. 

Ofertando aos discentes participantes do projeto, explanação e debates acerca da iniciação científica, evidenciando a 

normatização, técnicas de análise de dados (quantitativas e qualitativas) e acompanhamento individual ao aluno para 

a confecção de um artigo científico, até a publicação do mesmo no I Encontro de Iniciação Científica em 

Contabilidade da UERN. 

CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO EM POLÍTICAS SOBRE DROGAS (CRR-

UERN): RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A VIVÊNCIA DOS BOLSISTAS NO PROJETO DE 

EXTENSÃO 
Lucídio Clebeson de Oliveira, Géssica Valeska Barbalho Lopes 
O presente artigo tem como objetivo descrever as experiências vivenciadas por bolsistas do Centro Regional de 

Referência para formação em políticas sobre drogas (CRR). O presente artigo é construído a partir das vivências de 

um grupo de discentes/bolsistas do Centro Regional de Referência para formação em políticas sobre drogas da 

UERN, tratando-se portanto, de um relato de experiência. O CRR oferece cursos de capacitação para profissionais e 

estudantes das áreas de saúde, segurança pública, assistência social e direito. Os projetos de intervenção realizados 

deram respostas satisfatórias, atribuindo assim, relevância e eficácia na execução dos mesmos. Compreende-se que a 

proposta do CRR configura-se em uma formação interdisciplinar de políticas sobre álcool e drogas, proporcionando 

aos mesmos oportunidades de traçar estratégias para a prevenção e redução de danos como alternativa ao 

proibicionismo. 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO POPULAR NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 
Júlia Diana Pereira Gomes, Ana Beatriz de Oliveira Fernandes, Brenda Chaves Diógenes, Ianca Pereira Silva 

Dantas, Líbne Lidianne da Rocha e Nóbrega 
A Educação Popular em Saúde (EPS) potencializa a formação de profissionais comprometidos com as questões 

sociais, favorecendo posturas acolhedoras e a autonomia dos sujeitos participantes. Este trabalho objetiva relatar a 

experiência de acadêmicos de enfermagem num projeto extensionista de EPS. O projeto “Gestantes sem onda de 

zika: educação em saúde para não contar com a sorte” acontece mensalmente na Unidade Básica de 



 

Saúde Sinharinha Borges. As gestantes tiram dúvidas sobre a zika, consequências para a gravidez e formas de 

prevenção. O grupo tem uma frequência pequena, atribuída às temperaturas ambientais vespertinas. Mas, a 

participação é ativa, havendo formação de vínculo e revisão de práticas em saúde. Conclui-se que a EPS é relevante 

para a formação do enfermeiro, possibilitando uma visão ampliada do outro e do contexto em que ele se insere e 

uma escuta efetiva com troca de saberes e experiências. 

VIVÊNCIA DO GRUPO PET ENFERMAGEM COM A POPULAÇÃO GERIÁTRICA MASCULINA DO 

INSTITUTO AMANTINO CÂMARA 
Luma Gabrielle Praxedes de Sales, Júlia Diana Pereira Gomes, Marilia Gabriela Fernandes Gurgel Guerra, Monalisa 

Stefany Martins da Silva, Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes 
O processo de envelhecimento é multifatorial e individual e pode ser caracterizado por um conjunto complexo de 

fatores como alterações fisiológicas, psicológicas e sociais, inerentes a cada indivíduo. A atividade de extensão teve 

como objetivo desenvolver ações de educação em saúde para a melhoria do cuidado, autocuidado e da qualidade de 

vida dos idosos no Instituto Amantino Câmara. A atividade desenvolvida permitiu interações entre os idosos e os 

integrantes do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Enfermagem de Mossoró, através de troca de 

conhecimentos e vivências ao sensibilizar e incentivar os idosos a serem atuantes em seu processo de cuidado e 

saúde. Além de possibilitar os alunos do curso de Enfermagem exercitar a cidadania e contribuir para a melhoria do 

cuidado e da qualidade de vida dos idosos institucionalizados. 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM OS CUIDADORES DE IDOSOS DO INSTITUTO 

AMANTINO CÂMARA EM MOSSORÓ – RN: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
Ana Beatriz de Oliveira Fernandes, Alanna de Queiroz Maciel, Gilmara Valesca Rocha Batista, Pedro Henrique 

Avelino Ribeiro, Suzana Carneiro Azevedo Fernandes 
Trata-se de um relato de experiência do projeto de extensão: “PRODUZINDO SAÚDE NA MELHOR IDADE” 

junto aos cuidadores do Instituto Amantino Câmara, através de metodologias de educação em saúde, a fim de 

contribuir com a melhoria do cuidado prestado àquela população geriátrica.. A ação foi realizada no referido abrigo, 

pelos alunos do Programa de Educação Tutorial em Enfermagem de Mossoró, através de dinâmicas, destacando a 

força do trabalho em equipe, além de exposição dialogada sobre os assuntos de humanização e higiene das mãos. O 

desenvolvimento desta ação obteve êxito em colaborar com a política de educação permanente, proporcionando 

atividades de educação em saúde para os cuidadores de idosos do Instituto, em um processo de ensino-aprendizagem 

que ofertou de forma positiva as relações entre os sujeitos envolvidos e sua participação enquanto atores sociais da 

saúde 

HORTAS DIDÁTICAS NA ESCOLA: O PROBLEMA DO SOLO NA CONTAMINAÇÃO DAS 

HORTALIÇAS 
Matheus Oliveira Fernandes, Anabelle Camarotti de Lima Batista, Talison Eugênio da Costa, Carla Jamile Xavier 

Cordeiro, Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra 
As hortaliças e legumes são alimentos de alto poder nutricional e podem ser implantadas em escolas através das 

hortas didáticas. Porém são alimentos consumidos sem cocção podendo atuar como veículos de transmissão de 

doenças principalmente quando o solo ou água podem estar contaminados. Assim o objetivo deste trabalho foi 

avaliar a contaminação do solo ao redor das hortaliças, além das folhas e fruto do pimentão (Capsicum annum), das 

folhas de cebolinha (Allium annum) e nabo (Brassica napus) implantados em horta didática escolar. Para análise do 

solo foi utilizado 20 coletas e pesquisa pelo método de Wills e Molly e para as hortaliças cinco amostras analisadas 

por sedimentação espontânea. Como resultado verificou-se que 100% (20/20) das hortaliças estavam negativas, 

enquanto que 60% (12/20) amostras apresentaram: Toxocara, Acaris e Trichuris, podendo ocasionar problema na 

contaminação da hortaliça utilizada na merenda escolar. 

Produzindo saúde na melhor idade 
Jéssica Natana de Meneses Silva, Jaciara Sampaio Gonçalves, Leonardo Agostinho da Silva, Paula Poliana do 

Santos Lopes 
A atividade extensionista “produzindo saúde na melhor idade” foi realizada pelo grupo do Programa de Educação 

Tutorial em Enfermagem de Mossoró, na instituição Amantino Câmara, na cidade de Mossoró-RN, cujo público 

alvo foram 41 (quarenta e uma) idosas lotadas na instituição.A efetivação do projeto se deu por meio de práticas de 

educação em saúde que visavam desenvolver as temáticas: autoestima e escuta terapêutica com o objetivo de 

promover uma melhor qualidade de vida.Atividades foram de suma importância para a construção de conhecimentos 

acerca da melhoria dos cuidados à população geriátrica, bem como da importância do enfermeiro, enquanto 



 

educador em saúde, atuante no desenvolvimento de práticas educativas dialógicas junto aos profissionais da 

instituição. O desenvolvimento dessa atividade possibilitou ao grupo PETEM desenvolver o exercício da cidadania, 

contribuindo para a transformação social e proporcionando momentos de troca de experiências e saberes. 

NOVAS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS PARA AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS COM ÊNFASE NA MATRICIALIDADE FAMILIAR. 
ADRIANA TORRES DA SILVA, Dávida Oliveira Ferreira de Souza, RANYLA PATRÍCIA DUARTE 

RODRIGUES 
Entendendo que a família é o espaço primário para a emancipação social, e que seu novo conceito atribuído de 

forma independente dos laços consanguíneos precisa ser de fato legislado e reconhecido para a elaboração de 

políticas públicas condizentes com a realidade dos arranjos familiares, elaboramos um estudo com objetivo de 

identificar as disparidades entre serviço-demanda cuja ainda, e tão somente o conceito de família nuclear é levado 

em consideração nos espaços de formatação de políticas voltadas à família, tendo ênfase na matricialidade familiar 

exercida pelo SUAS. Constatamos que muitos são os desafios para as políticas públicas, pois os serviços prestados 

são insuficientes, na medida em que contraditoriamente promovem o direito à proteção social, porém culpabilizam 

os indivíduos pela sua situação vulnerável, e são pensadas sob uma ótica conservadora de família, reproduzindo as 

práticas focalistas e fragmentadas.  

O CRR ENQUANTO FERRAMENTA PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM POLÍTICAS SOBRE DROGAS 
Ana Taís Lopes de Oliveira, Gilmara Valesca Rocha Batista, Lucídio Clebeson de Oliveira 
Resumo: Este estudo tem por objetivo relatar as experiências vivenciadas através do projeto de intervenção 

“Conscientização dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre drogas e redução de danos”, realizado a partir 

dos cursos formativos fornecidos pelo Centro Regional de Referência para formação em políticas sobre drogas 

(CRR UERN). O projeto acontecerá numa unidade básica de saúde do município de Mossoró/RN, com 

Agentes Comunitários de Saúde. Utilizou-se como instrumentos da intervenção: slides, cartazes, vídeos e 

fluxogramas. Como resultados, observou-se uma participação ativa dos Agentes Comunitários de Saúde. Diante do 

estudo evidencia-se a importância da inserção do CRR-UERN na sociedade, enquanto ferramenta para capacitar 

profissionais capazes de intervir e transformar a realidade do uso de drogas e garantir uma maior qualidade de 

assistência prestada. 

EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
Daniela Natalie Barbosa, Narjara Beatriz Queiroz da Silva, Klícia de Moura Dantas, Maria Laudinete de Menezes 

Oliveira 
As atividades de extensão viabilizam a transformação social e a produção de conhecimento através da prática, 

possibilitando o exercício da cidadania e a reflexão sobre questões relevantes à nossa sociedade. O objetivo da 

atividade foi desenvolver ações de educação em saúde, de modo a contribuir para a promoção da saúde das crianças 

e adolescentes institucionalizadas no Núcleo de Apoio à Criança do município de Mossoró.  As atividades 

dialogadas permitiram a participação ativa das crianças/ adolescentes, bem como, dos profissionais possibilitando o 

reconhecimento da realidade social e a sua transformação. Dessa forma, a prática realizada foi considerada como 

efetiva e eficiente para as crianças, para os adolescentes e para os alunos de Enfermagem ao adquirirem um caráter 

crítico e atuante, contribuindo para a comunidade científica com as suas pesquisas, colaborando com a sociedade por 

suas atividades de extensão e desenvolvendo o conhecimento acadêmico através do ensino. 

Educação Ambiental no Ambiente Escolar: Um Instrumento para a Formação da Consciência Ecológica 
Rosany Rossi Pereira Gomes, Dalila Daniela Duarte Cavalcante, Jéssica Jessiana Ferreira Alves, Yáskara Fabíola de 

Monteiro Marques Leite 
Atualmente, são claramente perceptíveis as diferentes problemáticas ambientais vivenciadas pela 

humanidade, que são decorrentes de várias atividades causadoras de degradação do meio ambiente, através do 

consumo exacerbado dos recursos naturais, assim como a geração de resíduos em grande escala em todos os ramos 

de atividades desenvolvidas pela sociedade. Sendo assim, a Educação Ambiental surge como um componente 

essencial para a formação do senso crítico de cada indivíduo em relação às questões ambientais. Com isso, o 

presente trabalho objetiva apresentar a implementação da Educação Ambiental na Escola Municipal Alcides Manoel 

de Medeiros, localizada na cidade de Mossoró/RN, mais precisamente aos alunos do 4º e 5º Ano, onde foi 

apresentada de forma prática e dinâmica a importância de se cuidar do ambiente em que se vive através da 

reciclagem, coleta seletiva e reaproveitamento de resíduos. 



 

  

CONSIDERAÇÕES SOBRE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E INTERDISCIPLINARIDADE. 
Pedro Henrique Bezerra de Farias, José Vitor Bezerra de Medeiros, Ana Sila Tavares de Queiroz 
Discutir os Direitos Humanos tem sido um dos desafios contemporâneos, visto a subjetividade em que estão 

imersos, e suas várias formas de intersecção. Nesse sentido, o projeto de extensão “Direitos Humanos na Prática”, 

vinculado à UFERSA, vem desenvolvendo atividades no campo dos direitos dos adolescentes em conflito com a lei, 

em situação de cumprimento de medida socioeducativa. O projeto abarca estudantes de Graduação dos cursos de 

Direito, Psicologia, Pedagogia e Serviço Social. Dessa forma, o presente relato de experiência traz algumas 

considerações sobre a interdisciplinaridade, sobretudo dos cursos de Direito e Psicologia, no âmbito da extensão, 

bem como colaborar com o debate sobre a socioeducação. Consideramos, que bem como utilizamos do diálogo 

(interdisciplinar) para pensar a complexidade do sistema socioeducativo, as instituições poderiam também utilizar-se 

desta estratégia para melhor efetivação dos Direitos Humanos. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO SOBRE PREVENÇÃO DO ZIKA VÍRUS 

COM GESTANTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SINHARINHA BORGES 
Ana Clara Costa Mendes, Julyana Rodrigues Maciel, Liana Carla Peixoto Xavier, Líbne Lidianne da Rocha e 

Nóbrega, Suelen Tamiles Pereira Costa 
Diante da identificação do zika virus (ZIKV) em 2015 no Nordeste brasileiro, trazendo consequências sobre a saúde 

do feto humano, e da relevância da educação popular para promoção da saúde, observou-se serem necessárias 

orientações educativas às gestantes. Este artigo relata a experiência acerca do projeto de extensão “Gestante sem 

onda de zika: educação em saúde para não contar com a sorte”, realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Sinharinha Borges. O projeto promove interação entre grávidas, discentes, profissionais de saúde e docentes, 

favorecendo a (re)construção dos saberes acerca da infecção pelo zika vírus mediante ações educativas com 

metodologias ativas que instigam a participação dos envolvidos. Conclui-se que o projeto estimula a reflexão e ação 

das gestantes quanto à infecção, reforçando-se a relevância da extensão em EPS, partindo dos limites e 

possibilidades da realidade vivenciada pelos participantes, rumo à construção de novos saberes. 

Atuação do profissional de nutrição no ambiente escolar 
Rutielly Rodrigues de Lima Almeida, Danilo da Costa Guimarães, Amália Virgínia Ribeiro Araújo 
A atuação do nutricionista na Alimentação Escolar remonta ao início do programa, em 1955, e continua até os dias 

de hoje. O Programa Nacional de Alimentação Escolar contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a 

aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da 

oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional. Essa pequisa objetiva relatar a vivência 

do estágio em nutrição escolar, numa escola pública na cidade de Mossoró-RN. Essa pesquisa se caracteriza como 

um estudo descritivo do tipo relato de experiência. O estágio em nutrição escolar ocorreu durante o período de 5 

semanas durante abril e maio de 2015.As ações desenvolvidas foram palestras, caracterização do IMC dos 

estudantes entre outros e possibilitou identificar e compreender as dificuldades das atividades desempenhadas pelo 

profissional nutricionista na educação. Foi possível por em prática os conteúdos teóricos associando a vivência 

prática. 

MARATONA COMPET 
Claudivan Barreto da Silva, Adriano Ferreira Santos, Alexsandra Ferreira Gomes, Sebastião Emidio Alves Filho, 

Marcelino Pereira dos Santos Silva 
A Maratona ComPET é um projeto de extensão que visa incentivar o participante a desenvolver o raciocínio lógico e 

técnicas de programação para a Maratona Internacional de Programação da ACM (Association for Computing 

Machinery) por meio de treinos e uma maratona local com intuito de preparar o participante. Esta competição 

desenvolverá uma série de características importantes na capacidade de resolução utilizando a programação, que é 

uma das ferramentas principais do profissional de informática, como também em outras áreas afins, a exemplo da 

matemática. 

"PROJETO DE EXTENSÃO DIREITO, INFORMAÇÃO E DEMOCRACIA": CONEXÃO ENTRE 

ENSINO E PESQUISA NO FAZER EXTENSIONISTA. 
Vânia Meyreli Paloma Mendes dos Santos, Rayanny Sillvana Silva do Nascimento, Déborah Leite da Silva Holanda 
Resumo 
  



 

O presente trabalho tenciona expor e analisar a metodologia de pesquisa-ação e intervenção do “Projeto de Extensão 

Direito, Informação e Democracia”, embasado em seu objetivo de conversão da atividade de extensão em uma 

ponte, estaiada entre o ensino e a pesquisa universitários, que, neste contexto de aprofundamento do conhecimento 

para posterior análise, gestão e aplicação lúdica, logra promover cidadania pela efetiva divulgação dos direitos em 

veículo de massa, assim como, pelos resultados referentes ao processo de humanização e enriquecimento do(a) 

discente-extensionista no que concerne à ampliação de suas percepções quanto às formas de difusão do 

conhecimento jurídico diversas daquela comumente propagada por meio do ensino formal, que, privilegiando a 

linguagem eminentemente técnica, resulta no fortalecimento das relações de poder promotoras do distanciamento 

entre Direito e sociedade, esta em função da qual ele foi concebido. 
 

Palavras-chave: Direito à informação; Veículo de massa; Cidadania. 

PROJETO “ENVELHECER SORRINDO”: PROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS 
Sandja Gabriela Gomes de Oliveira, Wyllka Cyntya Galvão da Silva, Talita da Silva Pinto, Letícia da Silva Neres, 

Daniela Mendes da Veiga Pessoa 
Os idosos institucionalizados e com saúde comprometida apresentam uma maior fragilidade e prevalência de 

problemas bucais. Assim, os objetivos do projeto de Extensão “Envelhecer Sorrindo” consiste em desenvolver 

atividades em promoção da saúde e autocuidado de maneira a proporcionar melhoria da saúde física e mental, bem 

como da qualidade de vida dos idosos residentes nas dependências da Casa de Caridade e Abrigo Dispensário Prof. 

Pedro Gurgel, em Caicó/RN. Participam professores e acadêmicos de Odontologia  com reuniões semanais para o 

planejamento das seguintes atividades: oficinas de capacitação com os cuidadores, visitas regulares às Instituições 

de Longa Permanência para Idosos para criação de vínculos, diagnóstico das necessidades, construção de materiais 

educativos e atividades recreativas, além do exame bucal para identificação de lesões. A partir dos resultados a 

serem obtidos pela ação extensionista, permite-se  contribuir para a efetivação de políticas públicas voltadas aos 

idosos institucionalizados,  vinculadas às questões mais urgentes da cidadania. 

PROJETO CUSTO DE VIDA PATU: AVALIAÇÃO DE SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO 

DISCENTE 
Francisco Tavares Filho, Paula Viviane de Freitas Holanda e Antonia Danielly Silva Duarte. 
A Extensão Universitária é uma atividade de extrema importância para as Instituições de Ensino Superior (IES) e 

para a comunidade, haja vista possibilitar a troca de saberes entre esses dois setores, impactando positivamente na 

formação do estudante, especialmente por ele participar de uma prática não vivenciada em sala de aula. Sendo 

assim, o presente trabalho objetiva avaliar, na concepção discente, as contribuições do projeto de extensão Custo de 

Vida Patu, para a formação dos estudantes participantes. Utiliza-se de um estudo de caso, em que a coleta de dados 

ocorreu por questionário, cuja abordagem contempla uma pesquisa descritiva e qualitativa, pautada no método 

dedutivo. Os resultados da pesquisa mostram que a interação com a sociedade e a obtenção de maiores 

conhecimentos foram as principais contribuições desse Projeto para a formação profissional dos estudantes 

participantes. 

A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROJETO DE EXTENSÃO “USO EFICIENTE 

DE ENERGIA NA UFERSA” NA FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO DE ENERGIA 
Amanda Suianny Fernandes Rocha, Júlio Freire da Silva Neto, Luann Georgy Oliveira Queiroz, Ednardo Pereira 

Rocha, Fabiana Karla de Oliveira Martins Varella Guerra 
A Universidade tem o papel imprescindível na evolução e formação dos alunos, devendo. partir dela incentivos e 

oportunidades que venham a agregar conhecimento ao corpo discente. Partindo desta premissa, o presente artigo 

visa expor a parceria entre o projeto de extensão “Uso eficiente de energia na UFERSA”, e o curso de Engenharia de 

Energia. Essa parceria foi estabelecida desde o início do projeto, que está no sexto ano de atuação. Suas atividades 

são diretamente voltadas ao curso, sendo necessários conhecimentos específicos adquiridos ao longo do mesmo para 

desempenhar satisfatoriamente as atividades do projeto, objetivando inserir os alunos em atividades voltadas para 

sua área, proporcionando a aquisição de habilidades, que os torna capaz de realizar tarefas de maneira mais eficaz, e 

com uma visão mais ampla. O artigo tratará das atividades realizadas nestes seis anos de atuação, bem como a 

importância destas na formação dos alunos do curso engenharia de energia. 

Diagnóstico situacional em idosos institucionalizados e construção de ações de promoção da saúde 



 

Caio Rodrigues Maia, Daniela Mendes da Veiga Pessoa, Gilmara Celli Maia de Almeida, Luanna Mayrany A. C. 

Silva, Jullierme de Oliveira Morais 
Este artigo é resultado da ação realizada pelo Projeto de extensão, Envelhecer Sorrindo, da Universidade do Estado 

do Rio de Grande do Norte, feita a partir de questionário semiestruturado e exame clínico oral, aplicado como 

entrevista individual aos idosos do Abrigo Dispensário Pedro Gurgel no município de Caicó/RN, de ambos sexos, 

entre 75 e 95 anos. Objetivou-se analisar as condições e necessidades de saúde destes idosos, promovendo ações de 

saúde de acordo com o diagnóstico situacional. Detectaram-se alterações orais e sistêmicas, elevado uso de 

medicamentos e predominância de edentulismo, denotando carência de próteses. Fez-se articulação com o setor de 

estomatologia e patologia oral da UERN, profissionais da Unidade de saúde responsável pela cobertura de ações em 

saúde dessa instituição e da Residência Multiprofissional em Saúde da UFRN, desenvolvendo atividades de 

promoção da saúde e tratamento das lesões orais encontradas nos idosos. 
Palavras-chave: Idosos institucionalizados; Saúde bucal; Saúde sistêmica. 

RELTEC: UMA PROPOSTA PARA O PROBLEMA DOS RESÍDUOS TECNOLÓGICOS LOCAL 
Leonardo Bandeira de Lucena, Elisa de Fátima Andrade Soares, Lígia Maria de Sousa Dantas Batista, Thiago de 

Oliveira Pereira, Alexsandra Ferreira Gomes 
Com o grande desenvolvimento tecnológico, e com o aumento de sua atuação nas mais diversas vertentes, 

a produção de recursos para suprir essa demanda culmina em gerar um elevado aumento na produção de resíduos 

provenientes do processo produtivo e de utilização, gerado através da obsolescência das tecnologias. Formas 

inadequadas de descarte desse tipo material se mostram prejudiciais tanto para o meio ambiente quanto para a 

própria segurança e saúde do utente. O objetivo deste trabalho é dissertar sobre o projeto: Reaproveitamento do Lixo 

Tecnológico – Reltec, que tem, a priori, a função de promover a conscientização sobre o tema do lixo tecnológico 

de forma a mostrar sua gravidade e formas de minimizar seus efeitos negativos. 

IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: ACOLHIMENTO, VÍNCULO E HUMANIZAÇÃO ATRAVÉS DA 

MÚSICA E ARTE 
Karolinne Domingos de Oliveira, Matheus da Silva Regis, Adson Gomes dos Santos, Thalita Sonaly da Costa 

Morais, Jamile Marinho Bezerra de Oliveira Moura 
Resumo 

A população mundial em sua grande parcela tem alcançado a velhice, o que torna necessário a intensificação da 

promoção de saúde para o grupo de idosos. Além disso, dentro desse conjunto existe uma parcela que requer uma maior 

atenção, os idosos institucionalizados. O projeto Envelhecer Sorrindo tem como um de seus objetivos realizar um 

acolhimento com os sextantes institucionalizados, criar um vínculo e uma relação humanizada através de mediadores de 

aproximação interativos e inovadores, como apresentações musicais e atividades artísticas. Nos encontros foram 

trabalhadas as seguintes temáticas: Acolhimento, vínculo e humanização; sendo que todas as atividades utilizaram a música 

como mediador. A música se mostrou um bom instrumento para a aproximação, proporcionando aos idosos melhoras nos 

níveis de estresse, satisfação pessoal, boas lembranças, ritmo de vida, estímulo e motivação para o viver. 
  

Palavras-chaves: “idosos institucionalizados”, “acolhimento”, “vínculo”.  

CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO DO CRR PARA ENFERMAGEM E PARA O DIREITO: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 
MARINA COSTA DO VALE, VICTOR HUGO MENESES DA SILVA, MAGDA FABIANA DO AMARAL 

PEREIRA 
O Centro Regional de Referência para a Formação em Políticas sobre Drogas da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – CRR UERN vem como mais um instrumento de mostrar a realidade dos usuários do álcool e 

outras drogas, mostrando as outras facetas e realidades daqueles que fazem o consumo dessas substâncias. O relato 

da experiência vivida pelos bolsistas vem como prova real do alcance do objetivo do CRR UERN na sociedade, 

enfatizando a importância para as áreas da enfermagem e do direito em suas profissões e a importância para a 

formação.  

CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES EM TERRITÓRIO DE CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS 

SOBRE DROGAS: EXPERIÊNCIA DO CRR UERN 
Magda Fabiana do Amaral Pereira, Clara Maria Rebouças Matos, Fernanda Andrade da Silva, Layra Nirelly Jácome 

de Araújo 



 

Diante de um contexto de violência relacionada a um cenário de tráfico de drogas, percebeu-se a necessidade da 

implementação de políticas públicas sobre drogas na cidade de Mossoró. Atualmente, esta consiste em um território 

intenso de construção de políticas sobre drogas. Partindo desse pressuposto, o presente artigo objetiva relatar a 

experiência da capacitação oferecida por uma das ferramentas de formação em políticas sobre drogas, o Centro 

Regional de Referência (CRR UERN), cujo intuito é articular os âmbitos do trabalho e da educação, possibilitando 

mais um espaço de consolidação de saberes e práticas aos trabalhadores desse território, através da articulação e 

fortalecimento da rede intersetorial. Portanto, é um Centro que busca qualificar profissionais, a fim de que possam 

realizar uma reflexão de sua prática cotidiana, sem focar na droga em si ou no paradigma proibicionista, mas no 

protagonismo do usuário e seus próprios desejos. 

CENTRO DE INCUBAÇÃO TECNOLÓGICA DO SEMIÁRIDO – CITECS 
Jacinta de Fátima Martins Malala, Ana Augusta da Silva Campos, Andrea Kaliany da Costa Lima, Simone Gurgel 

de Brito, Débora Regianne Melo Costa 
O Centro de Incubação Tecnológica do Semiárido – CITECS é um projeto de continuidade do Departamento de 

Administração. Trata-se de uma incubadora de empresas de base tecnológica e tradicional, que tem como finalidade 

apoiar micro e pequenos negócios. É proporcionado ao futuro empreendedor um ambiente com infraestrutura básica, 

assessoria em gestão, elaboração do plano de negócio e orientação em estratégia. Para tanto, contamos com a 

parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura Municipal de Mossoró, oferecendo 

estrutura física e equipamentos compartilhados. Contamos também com o apoio financeiro do SEBRAE. Pretende-

se com esse projeto dá continuidade às ações do CITECS introduzindo a metodologia CERNE – Centro de 

Referência para Apoio a Novos Empreendimentos, que é um novo modelo de atuação das incubadoras, pautado na 

análise e reavaliação de conceitos e no compartilhamento de experiências bem-sucedidas, alinhadas às tendências 

mundiais de incubação.  

TURISMO SUSTENTÁVEL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE OFICINAS MINISTRADAS NO 

PROJETO DE EXTENSÃO CINEMA NA SERRA 
Mylena Gysliane Amorim Dantas, Eric Mateus Soares Dias, Maria Betania Ribeiro Torres, Jocelito Barbosa de 

Goes 
Este trabalho trata-se de relato da experiência de oficinas de Turismo Sustentável realizadas dentro do Projeto 

Cinema na Serra. Estas oficinas tiveram como objetivo principal, expor e debater acerca das potencialidades para o 

desenvolvimento do turismo sustentável dos municípios da serra potiguar, voltadas para jovens de escolas públicas 

de Portalegre, Martins, Serrinha dos Pintos e São Miguel, RN. Os conteúdos abordados foram de educação 

ambiental, potencialidades turísticas de cada município e o desenvolvimento do turismo sustentável, visando a 

construção de possíveis propostas de intervenção na realidade local. Diante disso, a oficina buscou que os jovens 

entendessem a importância de sua responsabilidade na manutenção e preservação do meio ambiente local. 

INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DE PARASITOSES COM 

PROFESSORES DE UMA ESCOLA PÚBLICA. 
Maria Brena Lopes Nunes 
As parasitoses fazem parte do cotidiano dos professores da rede de ensino, seja como conteúdo programático ou 

ainda na sua realidade, com alunos/comunidade parasitados. Devido ao contexto sócio-ambiental atingem a 

população em geral, principalmente aqueles que estão em idade escolar em que muitas vezes vivem em precárias 

condições de higiene e saneamento. Acreditando que com educação é que teremos saúde e tentando suprir a carência 

de conhecimento, desenvolvemos um trabalho junto aos professores da rede de ensino através de atividades 

envolvendo a Parasitologia, tínhamos como meta fornecer subsídios teórico-práticos que os auxiliem no 

desenvolvimento de suas aulas, demonstrando a importância das parasitoses, formando assim agentes 

multiplicadores que exerçam realmente uma prática social satisfatória na prevenção das parasitoses. Durante a 

execução da atividade abordamos dinamicamente o assunto, através de metodologia que facilite a compreensão do 

professor associando a realidade local, através de um ensino socialmente comprometido. 

AÇÕES EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DAS PARASITOSES COM PAIS DE UMA ESCOLA 

PÚBLICA. 
Maria Brena Lopes Nunes 
As parasitoses intestinais constituem um grave problema de saúde pública no mundo. Esta incidência está 

relacionada a problemas socioeconômicos, maus hábitos de higiene e falta de saneamento básico como também a 

falta de consciência de muitos pais. A fim de amenizar estes problemas enfrentados pela população mundial seria 



 

necessária aplicação de atividade de educação em saúde que sejam eficazes. A educação associada à saúde pode 

promover e prevenir doenças parasitárias e esta associação tem por função fortalecer o desenvolvimento pessoal e 

social de muitas famílias. As atividades planejadas para os pais podem auxiliar para aprendizagem ou para levá-los, 

através de um impacto emocional, a refletir sobre parasitoses. A metodologia utilizada mostrou evidências de que os 

pais sejam capazes de realizar e construir suas próprias ideias e interpretar de acordo com os acontecimentos e 

comportamentos que ocorrem no seu cotidiano. 

PROJETO ENSINO DE CULTURA, LITERATURA E LÍNGUA PORTUGUESA – PECLEP 
Maria Brena da Costa, Secleide Alves da Silva 
O Projeto Ensino de Cultura, Literatura e Língua Portuguesa – PECLEP propõe a continuidade das atividades 

outrora desenvolvidas pelo Núcleo de Ensino de Cultura, Literatura e Língua Portuguesa – NECLEP do 

Departamento de Letras Vernáculas – CAMEAM – UERN. Objetiva propiciar atividades de extensão voltadas para 

o ensino-aprendizagem de língua portuguesa à comunidade do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de 

Albuquerque Maia”, do Núcleo Avançado de Educação Superior de Umarizal, e à comunidade externa de Pau dos 

Ferros e região. A base teórica dos cursos do PECLEP fundamenta-se numa abordagem dialógica da linguagem, 

pensando na sua relação com a cultura na construção de competências comunicativas. Acreditamos que no 

imbricamento do ensino, pesquisa e extensão estamos promovendo um ensino reflexivo, onde há uma relação de 

troca em que os conhecimentos são construídos dialeticamente, legitimando a universidade como espaço 

disseminador de conhecimentos na formação profissional em consonância com as necessidades da sociedade. 

COMBATENDO O „BULLYING‟ NAS ESCOLAS: PELO DIREITO A DIGNIDADE 
Margaret Darling Bezerra, Rogério Emiliano Guedes Alcoforado, Maria Clara Viana Bakker, Francimária Kennia 

Guedes de Andrade 
O projeto de extensão Combatendo o „bullying‟ nas escolas: pelo direito a dignidade tem como objetivo informar e 

combater o fenômeno social „bullying‟, suas formas, as características que definem e como identificar tanto agressor 

quanto a vítima, qual o dever e a postura das escolas em relação a esse fenômeno e principalmente como pais e 

professores podem identificar e ajudar em todo o processo do „bullying‟ que neste trabalho estará voltado para o 

ambiente escolar. Tendo como finalidade auxiliar a sociedade a falar sobre esse assunto, trazendo-o para o dia a dia 

dessas crianças e adultos que muitas vezes devido a falta de informação acabam por ignorá-lo, o que 

consequentemente torna essa prática, de forma errônea, como sendo banal o que contribui para se tornar comum nas 

escolas, causando entre diversos transtornos, dor, sofrimento, déficit de aprendizado e possíveis adultos doentes 

psicologicamente.  

III JORNADA DE MATEMÁTICA: CAMINHANDO PELO MUNDO DA MATEMÁTICA 
Tayara Crystina Pereira Benigno 
O artigo abordará a culminância da III Jornada de Matemática da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), todas as edições foram momentos ímpares de grande relevância para nosso departamento. Uma vez que, 

anualmente temos em nosso departamento pesquisadores de renome nacional nas áreas de atuação do evento, além 

de proporcionar aos nossos alunos uma vivência acadêmica com alunos e pesquisadores de outras instituições, e de 

servir como esteio para as atividades complementares exigidas no nosso Projeto Político Pedagógico. Objetivamos 

proporcionar aos nossos alunos, e também a população acadêmica da nossa região, um momento de interação entre a 

as linhas de pesquisa: Educação Matemática, Matemática Pura e Aplicada. 

LEFREIRE 2014 – 2016: ENTRELAÇANDO CONCEITOS, ELABORANDO REDES TEMÁTICAS E 

VIVENCIANDO CÍRCULOS DE CULTURA 
Hostina Maria Ferreira do Nascimento, Antonio Anderson Brito do Nascimento, Erika Letícia de Almeida Silva 
  
O Grupo de Extensão LEFREIRE – Diálogos em Paulo Freire e Educação Popular é formado por alunos, 

professores e funcionários da Faculdade de Educação da UERN e professores da educação popular, escola pública e 

educação de jovens e adultos. No triênio 2014 – 2016, o Grupo busca realizar ações que consolidem o 

conhecimento, especialmente nas obras Pedagogia do Oprimido, de alguns dos seus principais conceitos: círculo de 

cultura; diálogo e ação-reflexão-ação; dimensão humanista da cultura; horizontalidade do 

conhecimento; inacabamento; educação emancipatória. E colocá-los em diálogo com a realidade através de 

atividades teórico-práticas denominadas círculos de cultura. As vivências e os diálogos construídos fortalecem o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e a criação de valores e posturas político-pedagógicas comprometidas 

com a participação e a emancipação sociais. 



 

SEMEIA BIOTEC: INCENTIVO A CIÊNCIA E BIOTECNOLOGIA 
Belícia Santana da Silva, Rodrigo Freire Oliveira, Kewen Santiago Da Silva Luz, Diandra Nala Reginaldo 

Rodrigues, Lívio Carvalho De Figueiredo 
A Biotecnologia e suas aplicações são feitas há milênios, proporcionando o surgimento das novas formas de 

intervenção na saúde, tecnologia e sociedade. Porém a graduação em Biotecnologia foi criada recentemente, mesmo 

sendo um curso promissor o desconhecimento da área tem dificultado o entendimento de suas práticas e gerado 

resistência social na aceitação do biotecnologista no mercado de trabalho. Visando disseminar a ciência e a área 

emergente da Biotecnologia na integração dos discentes do curso e inspiração de novas perspectivas de futuro na 

educação básica, os alunos do curso de Biotecnologia da UFERSA irão prelecionar e realizar oficinas em escolas 

públicas de bairros carentes, aplicando práticas científico biotecnológicas ao conteúdo cotidianamente estudado em 

ciências naturais. Essa extensão universitária em biotecnologia levará a compreensão do olhar científico para a 

educação básica, servindo como recurso de transformação social e modificando a forma de construção do 

conhecimento e compreensão da Biotecnologia como ciência. 

CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO DE EXTENSÃO DIREITOS HUMANOS NA PRÁTICA: ANÁLISE A 

PARTIR DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIA DOS EXTENSIONISTAS 
Jailson Alves Nogueira, Ramon rebouças Nolasco de Oliveira 
Este trabalho traz à tona a importância da extensão universitária na formação dos sujeitos cognoscentes e suas 

contribuições no exercício do controle social do sistema socioeducativo. Apresenta-se o histórico do projeto de 

extensão “Direitos Humanos na Prática, que está vinculado a Universidade Federal Rural do Semi-Árido-UFERSA. 

Nesse sentido, as análises partirão de relatos de experiência dos extensionistas do projeto que tiveram suas 

atividades iniciadas em 2014, tendo, como membros, estudantes da UFERSA, UERN e UnP (cursos de graduação de 

Direito, Psicologia, Serviço Social e Pedagogia). Além de buscar compreender e potencializar a formação humana 

dos extensionistas, o artigo apresenta o papel da extensão universitária-comunitária na efetivação das políticas 

públicas, bem como contatos e participações nas atividades das instituições de internação, Poder Judiciário, 

Defensoria Pública e Ministério Público. Outrossim, trata de uma abordagem de aproximação por meio do processo 

dialógico entre a comunidade e universidade. 

VIVÊNCIAS DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E MEDICINA NO PROJETO DE EPS COM 

GESTANTES 
Carla Niara Freire Rocha, Cibele Vitoriano Lotfi, Juliana Gomes da Silva, Ernani de Souza Leão Neto, Allyssandra 

Maria Lima Rodrigues Maia 
A extensão comunitária “gestantes sem onda de zika” é construído pela integração entre as escolas em saúde de 

enfermagem e medicina da UERN com a comunidade. Uma integração ensino, que os estudantes irão usar seus 

conhecimentos para além da escola. O serviço em que esses estudantes irão conhecer na prática a realidade da saúde. 

Por fim, a comunidade, sendo que essa não apresenta meramente o papel de uma educação em saúde para ela, mas a 

formação e um desenvolvimento de uma educação em saúde com ela. Sempre com base nas condições 

antropológicas sociais na qual a comunidade apresenta. Dessa maneira, a integração ensino-serviço-comunidade 

dessa extensão comunitária é pautada na educação popular que permite a compreensão da multipluralidade de 

conhecimento popular que considera o determinante social do processo saúde-doença com a construção de uma 

consciência coletiva entre estudantes, profissionais e indivíduos da comunidade do conceito de saúde. 

O PAPEL DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CURSO DE DIREITO: DIÁLOGOS ENTRE TEORIA E 

PRÁTICA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 
José Vitor Bezerra de Medeiros, Pedro Henrique Bezerra de Farias, Ramon Rebouças Nolasco de Oliveira 
A educação contemporânea está firmada em um tripé formado pelo ensino, a pesquisa e a extensão. Muito se discute 

sobre o papel desses três elementos, e, nesse sentido, o presente artigo objetiva compartilhar experiências no âmbito 

da extensão universitária, e especialmente a relação dessas experiências com o curso de Direito.Tem-se como 

substrato as vivências no sistema socioeducativo, possibilitadas pelo projeto de extensão intitulado “Direitos 

Humanos na Prática”, vinculado a Universidade Federal Rural do Semi-árido. Percebeu-se que a extensão contribuiu 

para a formação de acadêmicos de Direito, possibilitando o aproveitamento da teoria explorada no curso para 

produção de relatórios e participação em audiências, além da troca de experiências com socioeducadores e sociedade 

em geral. Além disso, ressalta-se também a importância social que esse trabalho tem, por contribuir com a 

socioeducação e efetivação dos Direitos Humanos. 



 

RAÍZES DA CULTURA SERTANEJA: VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE 

CULTURAL DO SERTÃO NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
Maria Edneide Ferreira de Carvalho 
Objetivamos, neste trabalho, refletir sobre o papel da extensão universitária na promoção, divulgação e acesso aos 

bens culturais regionais, aproximando a comunidade acadêmica dos bens culturais que fazem parte da memória 

histórica de sua região, bem como, aproximar a sociedade em geral, dos bens culturais produzidos na academia. De 

forma mais específica, analisaremos a atuação do Programa Raízes da Cultura Sertaneja (PROCULT) em parceria 

com o Museu de Cultura Sertaneja (MCS) do CAMEAM/UERN, no território do Alto Oeste Potiguar, na promoção, 

preservação e valorização da memória e da identidade cultural do sertão nordestino. Nosso trabalho pauta-se nos 

estudos da memória, conforme Bosi (1994), Pollak (1992); da identidade, Hall (1997). 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM GRUPOS TERAPÊUTICOS: A EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE APOIO 

INTERATIVO AOS PORTADORES DE PARKINSON - GAIPP 
Lucas Pontes Nunes Carlos, Ana Luiza Fernandes Vieira, Tâmara Tamiris Rocha Vieira, jennifer do vale e silva 
O presente artigo tem por objetivo sistematizar e refletir sobre a experiência de Educação em Saúde 

desenvolvida por estudantes e docentes do Curso de Graduação em Medicina da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) junto ao Grupo de Apoio Interativo aos Portadores de Parkinson (GAIPP), sediado em 

Mossoró-RN e composto por pessoas com a doença de Parkinson e seus cuidadores. Trata-se de uma experiência em 

curso, desenvolvida desde março de 2016, sob a forma de encontros mensais onde são explorados temas 

previamente selecionados pelo Grupo, sob os aportes da Educação Popular em Saúde. Percebe-se que a prática 

educativa problematizadora e pautada no compartilhamento de saberes científicos e populares é potente na produção 

de aprendizados operacionalizáveis e significativos ao contexto de vida dos participantes, e que a dinâmica grupal 

traz, além da construção de conhecimentos, benefícios como a construção de redes de apoio social e psicológica.  

GRUPOS TERAPÊUTICOS COMO CENÁRIO DE APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO MÉDICA: A 

EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE APOIO INTERATIVO AOS PORTADORES DE PARKINSON - GAIPP 
Ernani de Souza Leão Neto, Francisca Clementino de Souza, jennifer do vale e silva, Dayane Pessoa de Araújo 
O presente artigo tem por objetivo sistematizar e refletir sobre a experiência de Educação em Saúde 

desenvolvida por estudantes e docentes do Curso de Graduação em Medicina da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) junto ao Grupo de Apoio Interativo aos Portadores de Parkinson (GAIPP), com foco no 

desenvolvimento de competências para o exercício da medicina. Trata-se de uma experiência em curso, 

desenvolvida desde março de 2016, sob a forma de encontros mensais onde são explorados temas previamente 

selecionados pelo Grupo, sob os aportes da Educação Popular em Saúde. A utilização de grupos terapêuticos como 

espaço de formação médica permite a construção de competências profissionais no campo da atenção, gestão e 

educação em saúde, fundamentais na formação de médicos capazes de compreender e lidar com as complexas 

necessidades de saúde das populações. 

CAMINHOS DO PLANO INSTITUCIONAL DE CULTURA DA UERN: REGISTROS SOBRE FÓRUM 

DE CULTURA DE NATAL 
Irene de Araújo van den Berg Silva, Jeissiany Batista Maia 
A partir da constituição do Plano Nacional de Cultura as universidades foram provocadas a se pensar e pensar seu 

papel e atuação no âmbito do cenário da cultura. Este trabalho procura situar a relação entre cultura e extensão 

universitária, refletindo sobre do processo de construção do Plano institucional de Cultura (PIC) no âmbito da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O recorte aplicado considera uma fase do processo de 

construção do PIC-UERN, qual seja, a realização do Fórum de Cultura de Natal, e se propõem a apresentar os 

resultados preliminares desse encontro. 

CRR UERN: FORMAÇÃO EM POLÍTICAS SOBRE DROGAS 
Deivson Wendell da Costa Lima, Francisco Rafael Ribeiro Soares, Juce Ally Lopes de Melo, Lucidio Clebeson de 

Oliveira, Magda Fabiana do Amaral Pereira 
O Centro Regional de Referência para formação em políticas sobre drogas - CRR UERN tem como proposta que o 

cursista vivencie uma práxis da profissão com ampliação dos conhecimentos teóricos aplicando-os na prática. Pela 

incorporação da perspectiva interdisciplinar, esse CRR UERN pretende construir a partir dos processos formativos, 

novas possibilidades do cursista realizar intervenções nas instituições, considerando uma visão mais articulada das 

necessidades das pessoas que fazem uso de drogas. As discussões dos conteúdos servirão como espaço de 

aproximação com o mundo do trabalho, reflexão crítica e ação criativa a fim de avaliar e intervir nas necessidades 



 

de saúde, no contexto em que atua o profissional e favorecer o fortalecimento do SUS, SUAS, cidadania e reinserção 

social.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


