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Ata da Terceira Reunião Ordinária da Comissão de Extensão do ano de dois mil e dezesseis, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Aos quatro dias do mês de agosto de 

dois  mil  e  dezesseis,  às  nove  horas,  no  Laboratório  de  Geoprocessamento  –  Departamento  de 

Geografia/FAFIC, realizou-se a Terceira Reunião Ordinária da Comissão de Extensão do ano em 

curso, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Pauta; 2) Aprovação da Ata da Reunião dos cinco dias 

de maio de dois mil e dezesseis; 3) Posse de novos membros; 4) Processos a serem distribuídos; 5) 

Análise de processos distribuídos; 6) Aprovação de  Ad Referendum; 7) Ação para dar ciência; 8) 

Instrumento  para  Avaliação  da  Extensão;  9)  Indicações  de  representantes  para  participar  do 

Seminário de Cultura da UERN; 10) Informes. Presidida pelo Professor Etevaldo Almeida Silva, 

Pró-Reitor  de Extensão.  A reunião contou com a presença dos seguintes membros:  Alexsandra 

Ferreira Gomes – Informática/FANAT; Aluísio Dutra de Oliveira – CAP/Patu; Ana Augusta da 

Silva  Campos –  Administração/FACEM;  Antônio  Carlos  Batista  de  Souza –  Música/FALA; 

Antônio  Júlio  Garcia  Freire  – CAN/Natal;  Daiany  Ferreira  Dantas -  Comunicação 

Social/FAFIC; Danielle de Sousa Bessa dos Santos – Educação Física/FAEF; Francisco Fabiano 

de  Freitas  Mendes –  História/FAFIC;  Jionaldo  Pereira  de  Oliveira –  Geografia/FAFIC 

(Suplente); Luciana Alves Bezerra Dantas Itto – Ciências Biológicas – FANAT; Márcia Regina 

Farias  da Silva –  DECA/PROEX;  Marcos Nonato de Oliveira –  CAMEAM/Pau dos  Ferros; 

Maria Aldinêz Dantas – Física/FANAT;  Mayra Rodrigues Fernandes – DIEX/PROEX; Paulo 

Alfredo Simonetti Gomes – Ciências Biomédicas/FACS; Raimunda Maria Marques de Azevedo 

– Turismo/FACEM; Regiane Santos Cabral de Paiva – Letras/FALA e Rosimeiry Florêncio de 

Queiroz Rodrigues - Direito/FAD. As ausências dos seguintes membros foram justificadas:  Ana 

Lúcia Oliveira Aguiar – DAIN/Reitoria;  Dulcian Medeiros de Azevedo – CaC/Caicó e  Willian 

Coelho  de  Oliveira –  Filosofia/FAFIC,  os  demais  membros  não  compareceram à  Reunião.  O 

Professor Etevaldo  iniciou a reunião desejando boas vindas a todos os presentes. Primeiramente, 

deu-se a aprovação da pauta, sendo esta aprovada por unanimidade. No outro ponto foi aprovada a 

Ata da Reunião dos cinco dias de maio de dois mil e dezesseis, sendo esta também aprovada por 

unanimidade. Posteriormente, deu-se a posse da Professora Jacinta de Fátima martins Malala (Su-

plente) representante do Departamento de Administração – FACEM. Em seguida, distribuíram-se 

os seguintes processos para análise: processo número cento e sete de dois mil e dezesseis - Evento: 

XI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER 

NE), coordenado pelo professor Emanoel Márcio Nunes, do Departamento de Economia – FACEM, 
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relatora: Márcia Regina e processo número cento e oito de dois mil e dezesseis - Projeto: Aprimora-

mento em Matemática para alunos do Ensino Fundamental, coordenado pelo professor Antônio Jo-

simário Soares de Oliveira, do Departamento de Matemática e Estatística – CAP, relator: Antônio 

Júlio. No quinto ponto ocorreu a análise dos processos distribuídos em sessões anteriores: Processo 

oitenta e dois de dois mil e dezesseis - Evento: II SEMANA DA FACEM/III CONGEST/V SEMA-

NA DO ECONOMISTA, coordenado pela professora Genivalda Cordeiro da Costa, do Departa-

mento de Economia – FACEM, com  relatoria de Ana Augusta, ainda não foi emitido parecer, pois 

na proposta foi baixada diligência anteriormente e a professora Ana informou não ter visto a edição 

da mesma, portanto decidiu-se que após a emissão de parecer de aprovação a proposta será aprova-

da por Ad Referendum, dado que o evento acontece antes da próxima reunião da Comissão de Ex-

tensão. Processo número noventa e um de dois mil e dezesseis - Curso: A geometria euclidiana pla-

na do ensino básico, coordenado pelo prof. Brunno de Castro Trajano, do Departamento de Mate-

mática e Estatística – CAP, com relatoria de Cícero, foi aprovado com uma abstenção; processo no-

venta e dois de dois mil e dezesseis - Curso de Matemática Básica para o ENEM, coordenado pelo 

prof. Aurenildo Bezerra dos Santos, do Departamento de Matemática e Estatística – CAP, a relatora 

Josiane não apresentou o parecer; processo noventa e três de dois mil e dezesseis - Projeto: Apren-

dendo a Pensar Desenvolvendo Aplicações para Android, coordenado pelo professor Alberto Signo-

retti, do Complexo Cultural de Natal – CCN, com relatoria de Alexsandra e processo noventa e qua-

tro de dois mil e dezesseis - Projeto: 'Com pressão - Prevalência de Hipertensão Arterial em indus-

triários da Região Oeste Potiguar', coordenado pelo professor Flavio Henrique Amaral Pires Veras, 

do Departamento de Ciências Biomédicas – FACS, com relatoria de Ana Lúcia de França, foram 

aprovados por unanimidade. No sexto ponto sobre a aprovação de Ad Referendum, professor Ete-

valdo justificou que o elevado número de Ad Referendum, dezessete ao todo, se deu em função do 

Edital número trinta e um de dois mil dezesseis – PROEX/UERN de fomento a ações de extensão 

vinculadas a cultura e ao esporte, que teve vigência no período anterior ao recesso acadêmico no 

qual não houve reunião da Comissão de Extensão, portanto para as propostas aprovadas neste Edital 

foram necessárias emissões de Ad Referendum. Etevaldo explicou que a liberação do edital ocorreu 

devido a Pró-Reitoria de Extensão ter conseguido junto a Reitoria recursos para concessão de cin-

quenta bolsas para ações de extensão nas áreas citadas, as referidas bolsas serão pagas de setembro 

desse ano a agosto de dois mil e dezessete, por isso os prazos para lançamento do edital, análise das 

propostas e resultado precisaram acontecer nesse período de recesso. Professor Etevaldo explicou 

também como foi feito todo o processo de distribuição de bolsas e que todas as propostas cadastra-

das foram analisadas por pareceristas membros da Comissão de Extensão. Diante disso, o Presiden-

te informou que estava com todos os Ad Referendum e seus respectivos pareceres em mãos e que se 

os membros presentes desejassem seriam lidos e votados um a um, porém propôs que se aprovasse 
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todos em conjunto, dado que todas as ações já foram analisadas e obtiveram parecer de aprovação. 

Professor Carlos Batista  questionou se haveria  um segundo momento para discutir  as dezessete 

ações ou se todos concordassem com a aprovação dos Ad Referendum estaria tudo aprovado, pois 

segundo seu entendimento é necessário saber do que se trata cada um. Professora Mayra expôs que 

as ações já foram aprovadas por Ad Referendum considerando o período que foi realizado e o que se 

pode fazer é a leitura dos pareceres e se algum membro quiser dar contribuições de alterações nas 

propostas não haverá problemas. Professor Marcos Nonato perguntou se todas as propostas recebe-

ram parecer favorável a aprovação e Mayra respondeu que sim. Professor Etevaldo mais uma vez 

esclareceu como aconteceu todo o processo de distribuição de bolsas, foram dois momentos: o pri-

meiro foi o do edital de carga horária, no qual os processos foram distribuídos e analisados pelos 

membros da Comissão, nesse edital constava que o edital de bolsas de extensão, que seria lançado 

posteriormente, contemplaria as ações aprovadas, um grupo de seis professores membros da Comis-

são de Extensão analisaram estas ações e a partir daí foram distribuídas as bolsas já garantidas a ex-

tensão. Houve, por parte da Reitoria, a liberação de mais cinquenta bolsas para ações vinculadas as 

áreas de cultura e esporte, após isso foi lançado Edital número trinta e um de dois mil dezesseis – 

PROEX/UERN e as propostas submetidas a este foram apreciadas por membros da Comissão de 

Extensão que se disponibilizaram, depois das ações receberem parecer de aprovação foram emitidos 

os Ad Referendum. Professora Mayra completou dizendo que caso esse processo não tivesse aconte-

cido nesse período de recesso não daria tempo de iniciar o pagamento no início do ano letivo de 

dois mil e dezesseis e as bolsas não seriam pagas pelo período de um ano, portanto para não perder 

alguns meses de bolsas para os alunos optou-se pela realização da seleção. Professor Carlos Batista 

lembrou que a validade do Ad Referendum é de um mês, disse entender que as ações foram aprova-

das dessa forma para que não se perdessem bolsas e mais uma vez questionou se haverá um outro 

momento para a plenária apreciar os pareceres. Etevaldo colocou que os referidos documentos po-

dem ser analisados nessa reunião. Professora Raimunda inteirou que essa reunião é para legitimar 

os Ad Referendum e disse que se as propostas já passaram por análises de pareceristas da Comissão 

de Extensão não é necessário apreciar novamente, pois seria questionar a capacidade dos professo-

res que já fizeram esse trabalho. Carlos Batista reforçou que é preciso tomar ciência dos pareceres e 

informou ter duas colocações sobre dois projetos que são do conservatório de música, na primeira 

quis saber se estes foram enviados para análise por professores desta Comissão, pois não recebeu 

convite para análise, visto que os projetos são da sua área de atuação. Etevaldo respondeu que todas 

as propostas foram apreciadas por professores membros da Comissão de Extensão, na sua outra ob-

servação professor Carlos comunicou que o Conservatório de Música está em período de transição e 

agora faz parte do organograma do Departamento de Artes e os dois projetos em questão não passa-

ram por reunião departamental. Alguns professores sugeriram que o projetos podem ter sido aprova-
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dos por Ad Referendum e os mesmos ainda não passaram pela reunião do Departamento, porém o 

professor Carlos Batista assegurou que o Departamento de Artes não emitiu tais documentos. Pro-

fessor Aluísio então questionou quais documentos estavam anexos nas propostas já que o sistema 

não permite o envio de propostas sem documentos de aprovação anexados. Professora Mayra disse 

não lembrar quais documentos estavam anexos e pediu para explicar um pouco do processo, iniciou 

informando que na legislação atual da extensão é necessário que se tenha um professor envolvido 

na atividade, porém no regimento atualizado que está para ser aprovado pelo CONSEPE técnicos 

administrativos podem ser coordenadores de ações de extensão, diante disso ao ser procurada pelos 

técnicos do Conservatório com interesse de submissão de propostas de ações de extensão orientou 

que os mesmos levassem a discussão ao Departamento no intuito de conseguir um professor para 

coordenar as referidas ações, infelizmente esse diálogo não foi possível no Departamento e houve 

problema para conseguir professor. Mayra falou que como professora olha para o processo formati-

vo da Universidade e esses técnicos tem um trabalho muito interessante com a música junto a co-

munidade, esclareceu ainda, que a atividade já é realizada há algum tempo e que há o interesse em 

institucionalizar,  inicialmente as propostas foram aprovadas com bolsas de extensão, porém me-

diante reivindicação do Departamento de Artes estas bolsas foram remanejadas para outras ações e 

as duas propostas submetidas pelo Conservatório de músicas foram aprovadas como ações voluntá-

rias. Ainda respondendo ao questionamento de Carlos Batista, o professor Etevaldo expôs  que con-

forme decisões anteriores da Comissão de Extensão não é indicado que os membros avaliem proje-

tos oriundos do seu Departamento, por isso o professor não foi convidado para analisar as referidas 

propostas. Professor Carlos Batista explanou que sua observação foi sobre o procedimento habitual 

de aprovação inicial no Departamento que não foi seguido, não retirando o mérito dos dois projetos 

que são trabalhos excelentes feitos com extrema competência e compromisso, disse que caso tivesse 

sido convidado para analisar as propostas daria parecer favorável, quanto a insatisfação do Departa-

mento revelou que o mesmo não moveu nenhuma ação referente a concessão das bolsas a indagação 

foi quanto ao fato de técnicos coordenarem ações e aos critérios de seleção, pois outros projetos do 

Departamento de Artes com maior quantidade de membros envolvidos obtiveram menos bolsas que 

os projetos do Conservatório de Música no resultado inicial divulgado. Carlos finalizou sua fala res-

saltando que o Departamento de Artes não tomou ciência da submissão das propostas do Conserva-

tório de Música antes da publicação do resultado do Edital divulgado pela PROEX e anunciou que 

os dois projetos não perderam as bolsas devido ação movida pelo citado Departamento. Professor 

Etevaldo inteirou que é seguido sempre sem distinção o mesmo padrão de análise para todas as pro-

postas e que a Pró-Reitoria de Extensão tem disponível para quem tiver interesse um roteiro de ava-

liação que ainda será discutido e aprofundado por esta Comissão. Professor Aluísio pediu questão 

ordem e solicitou que fossem votados os encaminhamentos de ler  individualmente os  Ad Refe-
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rendum com os pareceres ou aprovar em bloco. Etevaldo informou que as professoras Luciana e 

Danielle estavam inscritas. Professora Luciana perguntou se é função do técnico administrativo co-

ordenar atividades de extensão, em relação a legalidade pela sua forma de contratação. Professora 

Danielle pediu para todos tomarem cuidado ao avaliarem ações da área de Educação Física, pois, 

como já colocado em discussão nessa comissão anteriormente, existem na UERN dois cursos de 

Educação Física um bacharelado e uma licenciatura, explicou que na Faculdade de Educação Física 

- FAEF os professores tem o cuidado de não colocarem alunos da licenciatura atuando em projetos 

de bacharelado e vice-versa, portanto reforçou o pedido a todos, pois identificou três projetos apro-

vados voltados para o bacharelado do Curso de Educação Física de Pau dos Ferros que é licenciatu-

ra. Professora Mayra elucidou que um professor quando coloca uma ação de extensão ele pode abrir 

essa ação para a participação de alunos de qualquer curso, já que a natureza da extensão permite que 

o aluno tenha uma formação plural. Danielle justificou que a matriz curricular é muito diferente e os 

discentes de licenciatura não possuem formação básica para atuarem nos três projetos identificados 

por ela. Etevaldo falou que essa é uma discussão que precisa ser aprofundada a posteriori, principal-

mente, quando for ser implantada a curricularização da extensão que discutirá a interdisciplinarida-

de. Professor Paulo Alfredo sugeriu, para avançar a reunião, que se retirasse os Ad Referendum que 

se pretende discutir e os demais sejam aprovados em bloco, pois, inicialmente, houve o encaminha-

mento para decidir se os Ad Referendum seriam aprovados em conjunto ou não e esse sequer foi vo-

tado, começaram as discussões e a reunião não avançou mais. Professora Rosimeiry pediu mais es-

clarecimentos acerca da competência do técnico administrativo em coordenar ações, sobre a coloca-

ção da professora Danielle informou compartilhar das falas sobre a ampla dimensão das ações de 

extensão de receber alunos de cursos variados, no entanto é preciso ser delimitado no projeto o que 

cada participante irá fazer, então a preocupação de Danielle é muito coerente, por isso é necessário 

pensar que se a lei proíbe em que medida a Universidade aceitando isso ela não é responsável por 

algum desdobramento. Sobre os técnicos Etevaldo expôs que a Política Nacional da Extensão per-

mite que os técnicos que tiverem habilidade e desejarem, possam coordenar ações de extensão, por-

tanto o regimento interno que está para ser aprovado foi elaborado tomando como referência a Polí-

tica Nacional. O Presidente tentou prosseguir com os encaminhamentos, porém o professor Carlos 

Batista pediu a palavra antes, relatou que no processo normal de aprovação de propostas todos os 

pareceres são lidos nas reuniões e discutidos quando necessário, questionou então o porquê de no 

caso de Ad Referendum se aprovar sem tomar conhecimento do parecer. Professora Mayra explicou 

que o citado documento aprova as ações mediante um parecer favorável e que tem justamente essa 

função de aprovar algo quando não é possível passar pelos trâmites normais. Professor Aluísio com-

pletou dizendo esse ser um documento legal utilizado em Universidades. Professor Marcos Nonato 

afirmou concordar com o professor Carlos que deve-se apreciar todos os pareceres, uma vez que há 
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alguns questionamentos a serem feitos. Depois dessa fala o professor Etevaldo sugeriu que fossem 

apreciados os pareceres um a um e o professor Aluísio pediu para colocar em votação as duas pro-

postas. Antes da votação Mayra pediu a palavra para fazer alguns esclarecimentos, primeiramente 

lembrou que o parecer é uma síntese de quem realizou a leitura o que não permite clareza sobre a 

dimensão da ação. Depois informou que participou de todo o processo dos dois Editais para submis-

são de propostas publicados pela Pró-Reitoria de Extensão neste ano, elucidou que este último Edi-

tal, no qual foram submetidas as propostas em questão, apresentava orientações para criação de pro-

jetos e por isso as ações estão melhores elaboradas. Quanto a questão pontual que o professor Car-

los levantou, relatou tê-la vivido intensamente, pois teve diálogo com os técnicos do conservatório e 

orientou pela procura de um professor do Departamento de Artes para fazer parte dos projetos, ao 

mesmo tempo que conversou com o chefe do citado Departamento e também solicitou a este que 

conversasse com os demais professores para conseguir alguém e o mesmo se comprometeu de levar 

a discussão para a reunião departamental o que não sabe se aconteceu. Assim, explicitou que a in-

tenção da PROEX foi a de trazer um professor para as ações mesmo que esse ficasse apenas como 

membro dando suporte pedagógico. Finalizou dizendo que olhando para a instituição acreditou que 

esses projetos possam ter potência e espera que as diferenças entre Departamento de Artes e Con-

servatório de Música possam ser, com o tempo, resolvidas e que todos cheguem a um consenso do 

que é melhor para os alunos e para a Universidade. Ainda com relação ao fato de técnicos adminis-

trativos coordenarem ações de extensão professora Rosimeiry perguntou se internamente há alguma 

normativa porque no caso de professores substitutos não podem. Revelou desconhecer qualquer 

normativa interna a respeito disso e acha que é necessário uma sistematização, pois essa mesma co-

missão em outro momento decidiu que um projeto que pedia carga horária para a coordenadora teve 

o pedido negado, pois estava fora do prazo do edital de carga horária, explicou então que essa deci-

são foi possível porque havia um critério a ser observado, disse portanto, que com relação aos técni-

cos é preciso determinar com critérios se pode ou não. Professor Etevaldo informou que essa dis-

cussão já passou pela Comissão de Extensão, por consulta pública e a regulamentação já está trami-

tando no CONSEPE. Etevaldo anunciou a votação dos dois encaminhamentos e o professor Carlos 

Batista outra vez perguntou se haveria um segundo momento para analisar os pareceres caso se 

aprovem os Ad Referendum em conjunto, visto que a validade dos mesmos é de trinta dias. Profes-

sor Paulo explicou que o Ad Referendum tem validade de trinta dias para ser aprovado ou não e no 

momento que ele é aprovado não cabe mais discussão. Carlos Batista disse então que nesse caso os 

documentos seriam aprovados no escuro. Professora Daiany revelou não ter problema em aprovar 

em bloco, pois mesmo com a leitura teria várias dúvidas. As professoras Daiany, Márcia e Raimun-

da defenderam a aprovação em bloco das propostas que não estão sendo questionadas por confiarem 

nos pareceres dos colegas. Colocou-se em votação os encaminhamentos de ler os Ad Referendum e 
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seus respectivos pareceres um a um ou aprová-los em conjunto retirando para leitura apenas os que 

apresentarem algum questionamento. Com quatorze votos a favor e três abstenções decidiu-se pela 

aprovação  em  bloco.  Apenas  o  Ad  Referendum número  dezessete  de  dois  mil  e  dezesseis  – 

CE/PROEX/UERN que aprova o projeto: "Uma fantástica viagem ao centro da célula", coordenado 

pela professora Regina Célia Pereira Marques, do Departamento de Ciências Biológicas – FANAT, 

com relatoria de Fabiano, foi retirado para discussão por solicitação da Professora Luciana. Foi vo-

tada a aprovação em conjunto e com três abstenções e quatorze votos a favor foram aprovados os 

seguintes Ad Referendum: doze de dois mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN que aprova o progra-

ma: "Na casa de Clio a festa de Dionísio: Ensino de História e o Teatro na escola", coordenado pela 

professora Andreza de Oliveira Andrade, do Departamento de História – CAWSL, relatora: Verôni-

ca; treze de dois mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN que aprova o projeto: "OBSERVATORIO 

DA SAÚDE: PRATICAS CORPORAIS PARA GRUPOS ESPECIAIS", coordenado pela professo-

ra Themis C M Soares, do Departamento de Educação Física – CAMEAM, relatora: Verônica; qua-

torze de dois mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN que aprova o projeto: "Diversidade Cultural na 

Educação", coordenado pelo professor Guilherme Paiva de Carvalho Martins, do Departamento de 

Filosofia – FAFIC, relatora: Verônica; quinze de dois mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN que apro-

va o projeto: "Histórias de superação: atividade física e risco social entre escolares do Bairro Ma-

noel Deodato em Pau dos Ferros. 2ª edição", coordenado pela professora Themis C M Soares, do 

Departamento de Educação Física – CAMEAM, relatora: Verônica; dezesseis de dois mil e dezes-

seis – CE/PROEX/UERN que aprova o projeto: "Interseccão - Aptidão física e práticas esportivas 

com funcionários públicos (Corpo de Bombeiros,  INSS e CAERN)", coordenado pelo professor 

Marcos Antonio da Silva, do Departamento de Educação Física – CAMEAM, relatora: Mayra; de-

zoito de dois mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN que aprova o projeto: "Camerata 'Mói de Sax da 

UERN'", coordenado pelo professor Antônio Carlos Batista de Souza, do Departamento de Artes – 

FALA. Relator: Fabiano; dezenove de dois mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN que aprova o pro-

jeto: "Cultura, cidadania e direitos humanos", coordenado pela professora Maria José da C. Souza 

Vidal, do Departamento de Ciência da Religião – CAN. Relatora: Mayra; vinte de dois mil e dezes-

seis – CE/PROEX/UERN que aprova o projeto: "Filosofando: Filosofia na UERN TV", coordenado 

pelo professor Josailton Fernandes de Mendonça, do Departamento de Filosofia – FAFIC. Relatora: 

Mayra; vinte e um de dois mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN, reedita o Ad Referendum número 

nove de dois mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN que reedita o Ad Referendum número seis de dois 

mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN aprova o Evento: ENCONTRO DE NEGRAS, NEGROS E 

COTISTAS DA UERN: Minha presença te incomoda? Discutindo o racismo dentro e fora da Uni-

versidade, coordenado pela Professora Ana Maria Morais Costa, do Departamento de Ciências So-

ciais  e  Política  –  FAFIC.  Relator:  Fabiano;  vinte  e  dois de  dois  mil  e  dezesseis – 
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CE/PROEX/UERN que aprova o Evento: III Jornada de Matemática: Caminhando Pelo Mundo da 

matemática, coordenado pelo professor Ênio Virgílio de Oliveira Matias, do Departamento de Ma-

temática – FANAT. Relatora: Mayra; vinte e um de três mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN, ree-

dita o Ad Referendum número sete de dois mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN que aprova o proje-

to:  GESTANTES SEM ONDA DE ZIKA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA NÃO CONTAR 

COM A SORTE, coordenado pela professora Líbne Lidianne da Rocha e Nóbrega, do Departamen-

to  de Enfermagem – FAEN. Relator:  Paulo  Alfredo;  vinte  e  quatro de  dois  mil  e  dezesseis – 

CE/PROEX/UERN,  reedita  o  Ad  Referendum número  oito  de  dois  mil  e  dezesseis  – 

CE/PROEX/UERN que aprova o projeto: Extensão em Medicina Intensiva, coordenado pelo Pro-

fessor Francisco Xavier Dantas Lins, do Departamento de Ciências Biomédicas – FACS. Relatora: 

Luciana; vinte e cinco de dois mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN que aprova o Projeto: UERN 

Big Band – Praceando com Música", coordenado pelo técnico administrativo Evandro Hallyson 

Dantas Pereira, do Conservatório de Música D’Alva Stella Nogueira Freire. Relator: Fabiano; vinte 

e seis de dois mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN que aprova o Projeto: Quinteto de Metais e Per-

cussão - Recitais Didáticos Soprando Música, coordenado pelo técnico administrativo Bruno Cami-

nha Farias, do Conservatório de Música D’Alva Stella Nogueira Freire. Relatora: Mayra. Efetuou-

se a leitura do Ad Referendum dezessete a professora Luciana comentou que não tinha conhecimen-

to do projeto oriundo do seu Departamento, mas que o mesmo pode ter sido aprovado em uma reu-

nião na qual ela não esteve presente ou foi aprovado por Ad Referendum e ainda passará por reunião 

departamental. Foi realizada a votação e o mesmo foi aprovado com quinze votos a favor e uma 

abstenção. O sétimo ponto tratou da ciência da ação extensionista aprovada com financiamento ex-

terno à UERN: Processo número noventa de dois mil e dezesseis – Projeto: Cinema na Serra, coor-

denado pelo Técnico Administrativo Jocelito Barbosa de Goes, da Diretoria de Educação, Cultura e 

Artes – PROEX. No oitavo ponto professor Etevaldo apresentou a equipe da PROEX que compõe a 

Comissão de Avaliação da Extensão, professora Verônica Pontes, professora Leonides Barbosa e o 

técnico administrativo Demóstenes Targino, registrou também a presença da assessora de Avaliação 

Institucional da UERN, professora Adriana Fernandes. Adriana informou que a Avaliação Institu-

cional, por enquanto, está trabalhando apenas a avaliação da docência, mas é necessário avançar, 

por isso o professor Etevaldo a convidou para participar desta reunião na qual será apresentado um 

instrumento de avaliação da extensão. Professora Verônica fez a apresentação desse instrumento de 

avaliação de programas e projetos de extensão. Demóstenes avisou que todo material será enviado 

por e-mail a todos os membros e que espera-se receber retorno com sugestões no prazo de quinze 

dias. No nono ponto professora Márcia entregou convites e comunicou a todos sobre o Seminário de 

Cultura da UERN que acontecerá no dia nove de agosto do ano em curso, a partir desse Seminário 

pretende-se formar um grupo para construção do Plano Interno de Cultura da UERN, portanto Már-

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276



cia pediu que os membros levem aos seus Departamentos e solicitem a inscrição das pessoas que 

têm interesse. Nos informes o Presidente convidou todos a participarem da revitalização da Pinaco-

teca da UERN, denominada de José Gurgel, o evento acontecerá no dia oito de agosto deste ano, no 

pátio da reitoria, às dezessete horas.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião 

agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Geordana Fernandes Souto do Monte, lavrei a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente.

Prof. Me. Etevaldo Almeida Silva
Pró-Reitor de Extensão

Presidente da Comissão de Extensão

Membros Titulares da Comissão de Extensão:

Prof.ª Alexsandra Ferreira Gomes ____________________________________________________
Prof. Aluísio Dutra de Oliveira ______________________________________________________
Prof.ª Ana Augusta da Silva Campos__________________________________________________
Prof.ª Ana Lúcia Oliveira Aguiar (Justificou)                                                                           ______ 
Prof. Antônio Carlos Batista de Souza _________________________________________________ 
Prof. Antônio Júlio Garcia Freire _____________________________________________________
Prof. Cícero Bosco Alves de Lima (Ausente)____________________________________________
Prof.ª Daiany Ferreira Dantas ________________________________________________________ 
Prof.ª Danielle de Sousa Bessa _______________________________________________________
Prof. Dulcian Medeiros de Azevedo(Justificou)_________________________________________
Prof. Ênio Virgílio de Oliveira Matias (Ausente)_________________________________________
Prof. Francisco das Chagas Silva (Suplente)____________________________________________ 
Prof. Francisco Fabiano de F. Mendes _________________________________________________
Prof. Ivanaldo Gaudêncio (Ausente)__________________________________________________
Prof. Jean Mac Colle Tavares Santos (Ausente)__________________________________________
Prof.ª Josiane Maria de Castro Ribeiro (Ausente)________________________________________ 
Prof.ª Luciana Alves Bezerra Dantas Itto_______________________________________________ 
Prof. Marcos Nonato de Oliveira ________________ _____________________________________
Prof.ª Márcia Regina Farias da Silva __________________________________________________
Prof.ª Maria Aldinêz Dantas _________________________________________________________ 
Prof.ª Mayra Rodrigues Fernandes ____________________________________________________
Prof. Paulo Alfredo Simonetti Gomes _________________________________________________ 
Prof.ª Raimunda Maria Marques de Azevedo ___________________________________________
Prof. Raimundo Nonato do Vale Neto (Ausente)_________________________________________
Prof.ª Regiane Santos Cabral de Paiva _________________________________________________
Prof. Rodolfo Ferreira Ribeiro da Costa (Ausente)_______________________________________
Prof.ª Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues ________________________________________ 
Prof. Willian Coelho de Oliveira (Justificou)____________________________________________
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