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

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

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

Geografia/FAFIC, realizou-se a Quarta 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 quatro 

dias  de  agosto  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)  Projeto: 

Eventos de Extensão na Semana de Ciências e Tecnologia; 8)  Informes. Presidida pelo Professor 

Francisco  Fabiano  de  Freitas  Mendes,  Pró-Reitor  Adjunto  de  Extensão,  em  substituição  ao 

Professor Etevaldo Almeida Silva, Pró-Reitor de Extensão.  A reunião contou com a presença dos 

seguintes  membros:  Alexsandra  Ferreira  Gomes –  Informática/FANAT; Allyssandra  Maria 

Lima Rodrigues  Maia –  Ciências  Biomédicas/FACS (Suplente); Aluísio  Dutra de Oliveira – 

CAP/Patu; Ana Augusta da Silva Campos – Administração/FACEM; Antônio Carlos Batista de 

Souza – Música/FALA;  Cícero Alves de Lima – Química/FANAT;  Daiany Ferreira Dantas - 

Comunicação Social/FAFIC; Danielle de Sousa Bessa dos Santos – Educação Física/FAEF; Jean 

Mac  Cole  Tavares  Santos –  Educação/FE;  Jionaldo Pereira  de  Oliveira –  Geografia/FAFIC 

(Suplente); Josiane Maria de Castro Ribeiro – CAWSL/Assu; Lúcia Musmée Pedrosa de Lima 

Rangel –  Enfermagem/FAEN;  Luciana  Alves  Bezerra  Dantas  Itto –  Ciências  Biológicas  – 

FANAT;  Luziana  Filgueira  de  Aquino  Oliveira–  DAIN/Reitoria  (Suplente);  Mademerson 

Leandro da Costa – Matemática/FANAT (Suplente);  Márcia Regina Farias da Silva – Gestão 

Ambiental/FACEM (Suplente); Marcos Nonato de Oliveira – CAMEAM/Pau dos Ferros; Mayra 

Rodrigues  Fernandes –  DIEX/PROEX;  Raimunda  Maria  Marques  de  Azevedo – 

Turismo/FACEM; e Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues - Direito/FAD. As ausências dos 

seguintes  membros foram justificadas:  Dulcian Medeiros de Azevedo – CaC/Caicó e  Regiane 

Santos Cabral de Paiva – Letras/FALA, os demais membros não compareceram à Reunião. O 

Presidente iniciou a reunião desejando boas vindas a todos os presentes. No primeiro ponto deu-se a 

aprovação da pauta e esta foi aprovada por unanimidade. O segundo ponto foi a aprovação da Ata 

da Reunião do dia quatro de agosto de dois  mil  e  dezesseis,  sendo esta  também aprovada por 

unanimidade.  Posteriormente,  deu-se  a  posse  das  professoras:  Lúcia  Musmée Pedrosa  de  Lima 

Rangel (Titular) representante do Departamento de Enfermagem – FAEN e Josiane Maria de Castro 

Ribeiro  (Titular)  representante  do  Campus  Avançado  Prefeito  Walter  de  Sá  Leitão.  No  ponto 
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seguinte, professor Fabiano informou que duas das três propostas a serem distribuídas são eventos 

que serão realizados antes da próxima reunião ordinária da Comissão de Extensão, agendada para a 

primeira quinta-feira do mês de outubro do ano corrente, e por isso há necessidade de agilidade na 

emissão dos pareceres e as referidas ações precisarão de aprovação por Ad Referendum. A respeito 

da institucionalização de eventos de extensão,  professora Mayra sugeriu que estes recebam um 

parecer técnico emitido pela Pró-Reitoria de Extensão e que venha para esta Comissão apenas para 

dar ciência, pois segundo a mesma, os eventos são muito pontuais e geralmente são enviadas as 

propostas muito em cima do prazo, necessitando de urgência nos trâmites e de  Ad Referendum. 

Houve uma discussão sobre o assunto, alguns professores se posicionaram a favor e outros contra, 

porém como esse assunto não era ponto de pauta decidiu-se que seria discutido em outra reunião 

que teria essa pauta. Realizou-se a distribuição dos seguintes processos: processo número cento e 

dez de dois mil e dezesseis – Evento: I SEMINÁRIO DE DIREITO DO TRABALHO, coordenado 

pela professora Daniela Cristina Lima Gomes Cabral, do Departamento de Direito – FAD, relatora: 

Josiane;  processo  número  cento  e  onze  de  dois  mil  e  dezesseis  –  Evento:  O  Processo  de 

Ensino/Aprendizagem da Matemática no Ensino Básico: desafios e perspectivas, coordenado pelo 

professor Brunno de Castro Trajano, do Departamento de Matemática e Estatística – CAP, relatora: 

Alexsandra  e  processo  número  cento  e  doze  de  dois  mil  e  dezesseis  –  Evento:  CICLO  DE 

PALESTRA:  OS  OFÍCIOS  DO  HISTORIADOR,  coordenado  pelo  professor  Marcelo  Vieira 

Magalhães, do Departamento de História – CAWSL, relatora: Rosimeiry. Fabiano solicitou que as 

pareceristas dos processos cento e dez e cento e doze emitam o parecer dias antes do início dos 

eventos e lembrou a todos que estes serão aprovados por Ad Referendum. O quinto ponto de pauta 

foi a análise dos processos distribuídos anteriormente: 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, com relatoria de Márcia; processo número cento e oito de 

dois mil e dezesseis – Projeto: Aprimoramento em Matemática para alunos do Ensino Fundamental, 

coordenado pelo professor Antônio Josimário Soares de Oliveira, do Departamento de Matemática e 

Estatística – CAP, com relatoria de Antônio Júlio e processo número cento e nove de dois mil e 

dezesseis  –  Projeto:  Histórias  de  Vida  em  Música,  Teatro  e  Desenho  -  Vozes  Silenciadas, 

coordenado pela professora Ana Lúcia Oliveira Aguiar, da Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas 

– DAIN, com relatoria de Rosimeiry. As três ações foram aprovadas por unanimidade. No ponto 

seguinte, ocorreu a aprovação, por unanimidade, dos seguintes Ad Referendum: número vinte e sete 

de dois mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN que aprova o evento: II SEMANA DA FACEM/III 

CONGEST/V SEMANA DO ECONOMISTA, coordenado pela Professora Genivalda Cordeiro da 

Costa, do Departamento de Economia – FACEM. Relatora: Ana Augusta e número vinte e oito de 
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dois mil e dezesseis – CE/PROEX/UERN que aprova o projeto: Curso de Matemática Básica para o 

ENEM, coordenado pelo professor Aurenildo Bezerra dos Santos, do Departamento de Matemática 

e Estatística – CAP.  Relatora: Josiane. No sétimo ponto professora Mayra anunciou que os eventos 

III Fórum de Extensão do Oeste Potiguar, II Salão de Extensão UERN, UFERSA e IFRN e IX 

Colóquio de Extensão acontecerão na Semana de Ciências e Tecnologia, no período de dezenove a 

vinte e um de outubro de dois mil e dezesseis. Comunicou que os eventos são realizados em uma 

parceria entre UERN, UFERSA e IFRN e que esse ano o Fórum e o Salão de Extensão são de 

responsabilidade da UFERSA e o Colóquio da UERN, portanto o Colóquio acontece fisicamente na 

UERN e  o  Fórum tem a  programação do  Colóquio  inserida,  por  isso  os  professores  das  duas 

instituições parceiras irão participar aqui na UERN, já o Salão de Extensão acontecerá no espaço 

físico da UFERSA e os  professores  e  alunos  das  três  instituições  apresentarão  os  trabalhos  lá. 

Solicitou a todos que divulguem, participem e que quem tem projetos inscrevam trabalhos, pois esse 

evento para a extensão só vai ter sentido se tiver a participação e compromisso de cada um. Mayra 

comunicou ainda, que o tema desse ano é “A Extensão Universitária: Interface entre a pesquisa e o 

ensino”,  explicou  que  esta  é  uma proposição  muito  voltada  para  a  questão  da  qualificação  da 

extensão, pois a discussão traz a extensão como a interface, do ponto de vista epistemológico e 

metodológico, para retroalimentar o ensino e a pesquisa, então a dinâmica do evento é pensar como 

cada um desse tripé se vê em relação ao outro.  Expôs um pouco da programação dos eventos, 

informou que as aulas serão suspensas na semana de Ciências e Tecnologia com intenção de que os 

professores participem, levem seus alunos e registrem suas aulas, desde que peçam atividades para 

os alunos. Mayra colocou ainda que a vontade da organização do evento é que os coordenadores do 

Salão de Extensão sejam membros da Comissão de Extensão. Professor Marcos Nonato perguntou 

se nos Campi as aulas serão suspensas. Professor Fabiano respondeu que esse assunto ainda não foi 

discutido nas reuniões da organização, disse que a suspensão das aulas no Campus não contemplará 

a semana toda. Fabiano pediu para os membros lerem a proposta do evento que foi encaminhada a 

todos por e-mail. Professora Lúcia Musmée anunciou já ter lido a proposta e achou que a proposta 

seria apreciada por esta Comissão. Professora Mayra falou que o projeto foi encaminhado para o 

Edital  de  financiamento  do  CNPQ,  teve  uma  avaliação  muito  boa,  mas  acabou  não  sendo 

contemplado com financiamento pelo fato da contrapartida da UERN ser pouca. Esclareceu que o 

projeto na verdade é uma proposição da Pró-Reitoria de Extensão a partir de estudos e diálogo com 

Fórum Nacional  e informou que não tem nada que impeça alguém de sugerir  alteração,  mas a 

intenção mesmo era a de socializar e chamar todos a participarem. Fabiano ressaltou a importância 

da participação dos membros da Comissão para conhecer mais sobre a extensão, reforçou que seria 

muito importante que a coordenação do Salão saísse dessa Comissão e pediu que se alguém tiver 

interesse procure a Pró-Reitoria de Extensão. No último ponto de pauta, que se tratou dos informes, 
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Professor Fabiano avisou que a Minuta de Resolução da Curricularização da Extensão foi enviada 

para a Assessoria Jurídica e depois irá para o CONSEPE, colegiado competente para apreciar. Nada 

mais havendo a tratar, o Presidente, em substituição, 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. Dr. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Pró-Reitor Adjunto de Extensão

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