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Ata da Quarta Reunião Ordinária da Comissão de Extensão do ano de dois mil  e dezessete, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. No primeiro dia do mês de junho do ano 

de dois mil e dezessete, no Auditório do Curso de Música do Departamento de Artes, às nove horas 

em primeira chamada, às nove horas e dez minutos em segunda chamada, e às nove horas e vinte 

minutos em terceira chamada, realizou-se a quarta reunião ordinária da Comissão de Extensão do 

ano em curso, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Pauta; 2) Aprovação das Atas das Reuniões 

dos dias seis de abril e quatro de maio de dois mil e dezessete; 3) Posse de novos membros; 4) 

Processos  a  serem  distribuídos;  5)  Análise  de  processos  distribuídos;  6)  Aprovação  de  Ad 

Referendum; 7) Comissão de avaliação para seleção dos projetos que serão contemplados com bolsa 

de extensão; 8) Comitê de Avaliação da Extensão e 9) Informes. Presidida pelo professor Francisco 

Fabiano de Freitas Mendes, Pró-Reitor Adjunto de Extensão, a reunião contou com a presença dos 

seguintes membros:  Aluísio Dutra de Oliveira – CAP/Patu;  Ana Augusta da Silva Campos – 

Administração/FACEM; Cícero Bosco Alves de Lima – Química/FANAT; Filipe da Silva Peixoto 

– Geografia/FAFIC; Isac Axel de Medeiros Nogueira – Ciências Biomédicas/FACS; José Osimar 

Gomes  de  Lima –  Ciências  Sociais/FAFIC;  Mademerson  Leandro  da  Costa – 

Matemática/FANAT;  Maria Edgleuma de Andrade – Educação/FE;  Maria Elza de Andrade – 

Economia/FACEM;  Mayra  Rodrigues  Fernandes –  DIEX/PROEX;  Rosimeiry  Florêncio  de 

Queiroz  Rodrigues –  Direito/FAD;  Sérgio  Luiz  Pedrosa  Silva –  Ciências  Contábeis/FACEM 

(Suplente);  Shirlene Santos Mafra Medeiros – CaC/Caicó;  Vera Cidley Paz de Lira e Castro 

Soares – Artes / FALA e Wênyka Preston Leite Batista da Costa – Ciências Contábeis/FACEM. 

As  ausências  dos  seguintes  membros  foram  justificadas:  Ana  Lúcia  Oliveira  Aguiar – 

DAIN/Reitoria;  Antônio Jânio Fernandes – CAN/Natal;  Jessica Neiva de Figueiredo Leite – 

DECA/PROEX; os demais membros não compareceram à reunião. O Presidente iniciou a reunião 

desejando  boas  vindas  a  todos  os  presentes.  O  primeiro  ponto  tratou  da  aprovação  da  pauta, 

professor Fabiano leu a pauta, solicitou a inclusão de dois Ad Referendum e a mesma foi aprovada 

por unanimidade. O segundo ponto tratou da aprovação das atas das reuniões dos dias seis de abril e 

quatro  de  maio  de  dois  mil  e  dezessete,  respectivamente,  e  as  mesmas  foram  aprovadas  por 

unanimidade. No terceiro ponto, ocorreu a posse da professora Vera Cidley Paz de Lira e Castro 

Soares,  representante  titular  do  Departamento  de  Artes  /  FALA.  Os  professores  Isac  Axel  de 

Medeiros Nogueira do Departamento de Ciências Biomédicas e José Osimar Gomes de Lima do 

Departamento de Ciências Sociais assumiram a representatividade dos seus Departamentos, durante 
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a reunião. Posteriormente, foram distribuídos os seguintes processos para análise: processo número 

cento e noventa e dois de dois mil e dezessete – Programa: Memória, Identidade e Formação Social 

do Sujeito: a educação e o caráter social da vida humana na constituição do 'Self', coordenado pela 

professora Shirlene Santos Mafra Medeiros, do Departamento de Filosofia – CAC, relator Fabiano. 

Processo número cento e noventa e três de dois mil e dezessete – Escola de Extensão: Escola de 

Línguas do Departamento de Letras Estrangeiras – Eldele,  coordenado pelo professor Leodecio 

Martins Varela, do Departamento de Letras – CAWSL. Professora Mayra lembrou que a escola de 

extensão é um formato novo de unidade de extensão que consta no novo regulamento da extensão, a 

mesma precisa ter um regimento e por isso será enviado junto com a proposta um parecer técnico 

realizado pela PROEX para auxiliar na análise do parecerista. Professor Filipe se disponibilizou a 

analisar essa proposta.  Processo número cento e noventa e quatro de dois mil e dezesste – Núcleo 

de Extensão Turismo, Cultura e Educação, coordenado pela professora Marília Medeiros Soares, do 

Departamento de Turismo – CAN, relatora Edgleuma. Professor Cícero perguntou qual a diferença 

de núcleo de extensão para escola de extensão. Fabiano explicou que um núcleo de extensão tem 

uma natureza mais ampla e integra ensino, pesquisa e extensão, enquanto a escola de extensão está 

voltada para a oferta de cursos. Professora Shirlene revelou que os professores do Campus de Caicó 

têm muitas dúvidas de como trabalhar  com o SIGPROJ e sobre as definições das unidades de 

extensão e solicitou da Pró-Reitoria de Extensão a oferta de uma oficina no Campus para esclarecer 

essas dúvidas. Em seguida, ocorreu a análise dos processos distribuídos em reuniões anteriores: 

processo número cento e oitenta e um de dois mil e dezessete – Projeto: Estágio Extracurricular da 

Liga  Acadêmica  Mossoroense  de  Cirurgia,  coordenado  pelo  Professor  Yvis  Gadelha  Serra,  do 

Departamento  de  Ciências  Biomédicas  –  FACS, com relatoria  de  Lúcia  Musmée,  continua  em 

diligência.  O  processo  número  cento  e  oitenta  e  oito  de  dois  mil  e  dezessete  –  Projeto:  Júri 

Simulado, coordenado pelo professor Armando Lúcio Ribeiro, do Departamento de Direito – FAD, 

não  obteve  parecer  da  professora  Audenora  e  foi  redistribuído  ficando  a  relatoria  sob   a 

responsabilidade da professora Shirlene. Processo número cento e noventa de dois mil e dezessete – 

Projeto: PIECO - Práticas Integradas em Economia (e suas atividades), coordenado pelo professor 

Fagner  Moura da Costa,  do Departamento de Economia  – FACEM, com relatoria  de Elza,  foi 

aprovado por unanimidade.  No sexto ponto,  os seguintes  Ad Referendum  foram aprovados com 

apenas uma abstenção: número sete de dois mil e dezessete – CE/PROEX/UERN que aprova o 

Evento: II Amostra 'Ética, Saúde e Enfermagem: dilemas morais e o impacto na assistência à saúde', 

coordenado  pela  professora  Ellany  Gurgel  Cosme  do  Nascimento,  do  Departamento  de 

Enfermagem  –  CAMEAM;  Ad  Referendum  número  oito  de  dois  mil  e  dezessete – 

CE/PROEX/UERN que aprova o Evento: Amostra Gênero, Saúde e Enfermagem: ressignificando o 

sujeito',  coordenado pela  professora Ellany Gurgel Cosme do Nascimento,  do Departamento de 

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66



Enfermagem  –  CAMEAM;  Ad  Referendum número  nove  de  dois  mil  e  dezessete – 

CE/PROEX/UERN  que  aprova  o  Evento:  I  Ciclo  de  Palestras  do  Núcleo  de  Prática  Jurídica, 

coordenado  pelo  professor  Denys  Tavares  de  Freitas,  do  Departamento  de  Direito  –  FAD;  Ad 

Referendum  número dez de dois mil  e dezessete – CE/PROEX/UERN que aprova o Evento de 

Extensão Dia Nacional da Matemática: sessão de vídeos, coordenado pela professora Márcia Maria 

Alves  de  Assis,  do  Departamento  de  Matemáica  e  Estatística  –  FANAT.  No  sétimo  ponto,  a 

professora Mayra explicou que a PROEX dispõe de cinquenta e cinco bolsas de extensão para cento 

e sessenta e oito ações de extensão cadastradas, por isso a necessidade de seleção para definir quais 

projetos receberão bolsas para discentes. Pensando na perspectiva de qualificar e deixar o processo 

de seleção mais uniformizado a Pró-Reitoria de Extensão trouxe a proposta de uma planilha de 

produtividade individual na extensão para avaliação dos coordenadores através do Currículo Lattes 

e classificá-los a partir  dessa planilha,  os coordenadores com as maiores pontuações terão suas 

ações contempladas com bolsas para discentes. Solicitou aos membros presentes que avaliem os 

pontos da planilha. O Professor Aluísio indagou sobre o caso de projetos que são desenvolvidos há 

alguns anos e que agora mudaram a coordenação, se será avaliado o projeto, o coordenador antigo 

ou só o novo coordenador. Mayra informou que apenas o coordenador atual será avaliado. Fabiano 

esclareceu que como o coordenador atual já participava do projeto como membro o mesmo terá 

pontuação por essa participação. Aluísio disse  que dessa forma o projeto ficaria prejudicado e que 

deveria ser avaliado o projeto e não o coordenador. Mayra explicou que as ações já foram avaliadas 

em outro  momento  e  todas  já  foram contempladas  com carga horária  para  os  coordenadores  e 

membros.  Professor  Cícero  observou que  a  planilha  só  leva  em consideração  as  atividades  de 

extensão e dessa forma os professores que estão iniciando na extensão já saem perdendo, disse 

ainda, que os quatro projetos analisados por ele na época do edital de carga horária estavam mal 

elaborados  e  caso  esses  coordenadores  já  venham realizando  atividades  de  extensão  há  algum 

tempo terão uma pontuação mais alta, porém, em sua opinião, essas pessoas não estão qualificadas a 

darem  conitnuidade  aos  projetos.  Cícero  sugeriu  a  reavaliação  das  ações  através  da  ficha  de 

parâmetros do edital de carga horária e não colocar só atividades de extensão para pontuação na 

planilha. Professor Fabiano lembrou que nem todos os itens da planilha são ligados exclusivamente 

à extensão,  como os itens livro publicado, capítulo de livro publicado e a titulação.  Quanto ao 

caráter  de dar  maior visibilidade a extensão Fabiano defendeu que os pontos que valorizam as 

produções no âmbito da extensão retroalimentam os professores que tem prática de extensão, pois 

dificilmente um professor com projetos mal elaborados terá produções em revistas ou periódicos de 

extensão. Professor Filipe disse concordar parcialmente com o que Fabiano falou que a ficha, além 

do  coordenador,  também avalia  o  projeto,  por  outro  lado  entende  que  essa  avaliação  também 

deveria  entrar  no  leque  do  projeto  e  que  o  tempo  do  projeto  poderia  entrar  como critério  de 
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avaliação, pois o mérito dos projetos que acontecem há muito tempo deve ser levado em conta. 

Professora Rosimeiry sugeriu que a distribuição de bolsas seja proporcional e possa contemplar 

todos os cursos em todos os Campi, pois se for trabalhar com currículos isso significa que as bolsas 

irão parar nos doutores, possivelmente,  e é necessário que se incentive novas propostas,  pois  a 

extensão precisa crescer e ser valorizada e na perspectiva apresentada pela Pró-Reitoria as propostas 

iniciais sempre serão esquecidas. Os professores Mademerson, Shirlene e Isac concordaram que a 

divisão das bolsas seja proporcional. Professor Isac surgeriu ainda que dentro da proporcionalidade, 

seja  usado como critério  o  impacto  social  das  ações,  já  que  esse  é  o  objetivo  da  extensão.  A 

Professora Mayra disse achar extremamente pertinente tudo que foi colocado e destacou algumas 

dificuldades como na análise do mérito da continuidade das ações, existem projetos que acontecem 

há dezesseis anos na mesma escola e do mesmo jeito o que deixa de ser extensão, a questão de 

avaliar  o  impacto  social  é  importantíssima,  mas  é  muito  difícil,  relatou  sua  participação  no 

quadragésimo  oitavo  Fórum  de  Pró-Reitores  de  Extensão  das  Instituições  Públicas  de  Ensino 

Superior da Região Nordeste, no qual uma das maiores discussões era de como é que se avalia 

impacto social em um projeto de extensão. Mayra explicou que a Pró-Reitoria tentou trazer uma 

coisa que fosse mais palpável e possível de realizar, concorda que existem ações desenvolvidas por 

professores  especialistas  que  são  melhores  do  que  outras  desenvolvidas  por  doutores,  mas  na 

academia se usa esse mérito  e é preciso definir  uma forma de avaliar.  A Professora Rosimeiry 

discorda do critério meritório, pois defende que a extensão cresça dentro da Universidade e dessa 

forma serão sempre as mesmas pessoas contempladas. Rosimeiry falou ainda que os estudantes não 

podem  ser  punidos  pela  titulação  do  professor  orientador.  Mayra  explicou  que  os  alunos  se 

inscreverão  nos  projetos  contemplados  com  bolsa  após  ser  divulgada  a  lista  desses  projetos. 

Rosimeiry afirmou que dessa forma, a partir de agora, terão de ser coordenados por professores 

doutores para que tenham bolsa. Mayra e Fabiano informaram que a planilha foi apresentada para 

ser  apreciada  e  alterada  se  necessário  e,  portanto,  o  critério  da  titulação  pode  ser  retirado  ou 

aproximada a pontuação das titulações. Professor Isac defendeu que fosse retirada a titulação, pois 

em seu Departamento a maioria dos extensionistas são especialistas. Professor Mademerson não 

concorda que o professor doutor seja punido por ter se qualificado e afirmou que um professor 

especialista  que  seja  extensionista  pode  pontuar  muito  mais  do  que  um doutor  que  não  tenha 

produção em extensão. Mademerson disse ainda ter achado fantástica a ideia da proporcionalidade 

na distribuição. Professor Fabiano lembrou que é preciso decidir como será a proporcionalidade se 

por Faculdade, por Curso ou por área temática. Após ampla discussão sobre o assunto, passou-se ao 

encaminhamento se permaneceria a titulação como critério e o mesmo foi mantido obtendo nove 

votos  a  favor  e  quatro  contra.  A Professora  Rosimeiry se  manifestou  contra  a  manutenção  da 

titulação e como a mesma foi mantida sugeriu a inclusão do regime de trabalho como critério para 
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tentar equilibrar a diferença que existe por titulação e para dar chance do especialista e do mestre 

concorrer com o doutor, pois, em seu entendimento, as vagas já estão pré-determinadas para os 

doutores. Alguns professores rebateram a colocação de Rosimeiry e afirmaram que isso só ocorrerá 

se o professor doutor tiver perfil extensionista. Passou-se à votação para definir a pontuação da 

titulação, foram votadas três propostas sendo a primeira: trinta pontos para especialista, quarenta 

pontos para mestre e cinquenta pontos para doutor, a segunda: quarenta pontos para especialista, 

setenta pontos para mestre e cem pontos para doutor, a terceira:  trinta pontos para especialista, 

setenta pontos para mestre e cem pontos para doutor. A primeira proposta foi a mais votada obtendo 

sete votos e foi, portanto, a que ficou definida. A segunda opção teve quatro votos e a terceira, três 

votos.  Quanto  a  distribuição  das  bolsas,  a  Comissão  definiu  por  ser  proporcional  por 

Faculdade/Campus, sendo, inicialmente, garantidas duas bolsas de extensão por Faculdade/Campus, 

totalizando trinta das cinquenta e cinco bolsas disponibilizadas, e as vinte e cinco restantes serão 

distribuídas de acordo com a sequência  das maiores  pontuações das planilhas de produtividade 

individual que deverão ser preenchidas pelos coordenadores e enviadas à PROEX junto com a cópia 

em  pdf  do  Currículo  Lattes  atualizado.  A Professora  Rosimeiry  propôs,  ainda,  que  não  fosse 

ultrapassado  o  total  de  quatro  bolsas  por  Faculdade/Campus. A Professora  Shirlene  sugeriu  a 

inclusão de Programas e Projetos submetidos ao Edital de Ações Voluntárias de Extensão na seleção 

de bolsas, colocou-se em votação e a proposta foi recusada com sete votos contra, três votos a favor 

e duas abstenções. No oitavo ponto, Mayra explicou rapidamente que o Comitê de Avaliação da 

Extensão está presente no Regulamento da Extensão e que é necessário formar um grupo tirado da 

Comissão de Extensão, com quatro membros, para compor esse Comitê que fará toda a discussão da 

avaliação  da  extensão  na  UERN  juntamente  com  a  Pró-Reitoria  de  Extensão.  Os  professores 

Mademerson e Shirlene disseram ter interesse em participar e o assunto ficou para ser debatido com 

mais profundidade na próxima reunião da Comissão de Extensão.  Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e, para constar, eu, Geordana Fer-

nandes Souto do Monte Vasconcelos, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assina-

da pelo Presidente.

Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Pró-Reitor Adjunto de Extensão

Membros Titulares da Comissão de Extensão:
Prof. Aluísio Dutra de Oliveira ______________________________________________________
Prof. Alysson Mendes de Oliveira (Ausente)____________________________________________
Prof.ª Ana Augusta da Silva Campos__________________________________________________
Prof.ª Ana Lúcia Oliveira Aguiar (Justificou)                                                                           ______ 
Prof. Antônio Jânio Fernandes (Justificou)_____________________________________________ 
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Prof. Cícero Bosco Alves de Lima ____________________________________________________
Prof.ª Daiany Ferreira Dantas (Ausente)_______________________________________________ 
Prof. Ênio Virgílio de Oliveira Matias (Ausente)_________________________________________ 
Prof. Filipe da Silva Peixoto_________________________________________________________
Prof. Francisco Fabiano de F. Mendes _________________________________________________
Prof. Isac Axel de Medeiros Nogueira _________________________________________________
Prof.ª Jessica Neiva de Figueiredo Leite (Justificou)______________________________________
Prof. José Osimar Gomes de Lima ____________________________________________________
Prof.ª Josiane Maria de Castro Ribeiro (Ausente)________________________________________
Prof.ª Lúcia Musmée Pedrosa de Lima Rangel (Ausente)__________________________________ 
Prof.ª Luciana Alves Bezerra Dantas Itto (Ausente)______________________________________ 
Prof. Marcos Nonato de Oliveira (Ausente)_______ _____________________________________
Prof.ª Maria Aldinêz Dantas (Ausente)________________________________________________ 
Prof.ª Maria Edgleuma de Andrade ___________________________________________________
Prof.ª Maria Elza de Andrade________________________________________________________
Prof.ª Mayra Rodrigues Fernandes ____________________________________________________ 
Prof.ª Raimunda Maria Marques de Azevedo (Ausente)___________________________________
Prof. Raimundo Nonato do Vale Neto (Ausente)_________________________________________
Prof.ª Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues ________________________________________
Prof. Shirlene Santos Mafra Medeiros _________________________________________________
Prof.ª Vera Cidley Paz de Lira e Castro Soares __________________________________________ 
Prof.ª Wênyka Preston Leite Batista da Costa ___________________________________________
Prof. Willian Coelho de Oliveira (Ausente)_____________________________________________


