
Governo do Estado do Rio Grande do Norte

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Pró-Reitoria de Extensão – PROEX

Comissão de Extensão - CE   

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

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Aos três dias do mês de dezembro de 

dois  mil  e  quinze,  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 cinco dias 

de novembro de dois mil e quinze; 3) Posse de novos membros; 4) Segundo Fórum de Extensão do 

Oeste Potiguar e Oitavo Colóquio de Extensão; 5) Solicitação do Departamento de Direito – FAD 

referente ao Memorando quarenta e quatro de dois mil e quinze; 6) Aprovação de Ad Referendum; 

7) Processos a serem distribuídos; 8) Ação para dar Ciência; 9) Análise de processos distribuídos; 

10) Informes. Presidida pela Professora  Érica Louise de Sousa Fernandes Bezerra,  Diretora de 

Extensão  da  PROEX, 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; Aluísio Dutra de Oliveira – CAP/Patu; Allyssandra Maria Lima Rodrigues 

Maia - Ciências Biomédicas/FACS (Suplente); Antônio Carlos Batista de Souza – Música/FALA; 

Daiany  Ferreira  Dantas -  Comunicação  Social/FAFIC;  Érica  Louise  de  Souza  Fernandes 

Bezerra – DIA/PROEX; Francisca Marta Machado Casado de Araújo – Ciências Biológicas – 

FANAT;  Josiane  Maria  de  Castro  Ribeiro  -  CAWSL/Assú;  Luziana  Filgueira  de  Aquino 

Oliveira – DAIN/PROEG (Suplente); Maria Aldinêz Dantas – Física/FANAT; Marcos Nonato de 

Oliveira  -  CAMEAM/Pau  dos  Ferros;  Raimunda  Maria  Marques  de  Azevedo – 

Turismo/FACEM;  Risoleide Rosa Freire de Oliveira – CAWSL/Assú (Suplente); Willian Coelho 

de Oliveira – Filosofia/FAFIC. As ausências dos seguintes membros foram justificadas: Francisco 

Fabiano de Freitas Mendes – História/FAFIC; Ivanaldo Galdêncio – Ciências Contábeis/FACEM 

e  Regiane Santos Cabral de Paiva – Letras/FALA. A Presidente em exercício iniciou a reunião 

desejando boas vindas a todos os presentes e justificou a ausência do Pró-Reitor, Etevaldo Almeida 

Silva, para presidir a reunião, devido estar participando de outra reunião. O primeiro ponto de pauta 

tratou  da  aprovação  da  mesma,  sendo esta  aprovada  por  unanimidade.  O segundo ponto  foi  a 

aprovação da Ata da Reunião do dia cinco de novembro de dois mil e quinze, sendo esta também 

aprovada  por  unanimidade.  Posteriormente,  deu-se  a  posse  dos  seguintes  membros:  Professor 

William  Coelho  de  Oliveira  (titular),  representante  do  Departamento  de  Filosofia  -  FAFIC, 

Professor Aluísio Dutra de Oliveira (titular), representante do Campos Avançado de Patu - CAP; 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



Professora  Maria  Aldinêz  Dantas  (titular),  representante  do  Departamento  de  Física  –  FANAT; 

Professora Daiany Ferreira Dantas (titular), representante do Departamento de Comunicação Social 

– FANAT e Professor Marcos Nonato de Oliveira, representante do Campos Avançado de Pau dos 

Ferros – CAMEAM. Em seguida, a presidente em exercício, expôs que nos dias quinze, dezesseis e 

dezessete de dezembro será realizado o Segundo Fórum de Extensão do Oeste Potiguar e Oitavo 

Colóquio de Extensão e informou que durante a realização desses eventos também irá acontecer o 

Primeiro Salão de Extensão onde deverão ser apresentados os trabalhos dos projetos de extensão 

institucionalizados. Professora Allyssandra perguntou sobre o número máximo de participantes por 

trabalho  e  se  o  coordenador  necessariamente  é  o  apresentador  do  trabalho.  Professora  Érica 

explicou que o apresentador pode ser um dos membros discentes e que o máximo de participantes 

de por trabalho são seis, sendo cinco alunos e o orientador, orientou que caso um número maior de 

discentes  faça  parte  de  um mesmo projeto  sejam encaminhados  dois  trabalhos  relacionados  as 

atividades do grupo. Professora Risoleide questionou qual seria a forma de aprentação. Érica avisou 

que as apresentações serão feitas na tarde do dia dezessete de dezembro em formato de banner. 

Informou ainda que o evento contará com a participação das professoras Ana Inês Sousa da UFRJ e 

Márcia  Maria  Tavares  Machado,  da UFC que terão falas direcionadas ao tema central  que é  a 

curricularização da extensão. Sobre a curricularização Érica disse que esse assunto já foi discutido 

com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação sobre a necessidade de modificar o projeto pedagógico 

dos  cursos  para  inserir  a  extensão  na  grade  curricular,  falou  que  essa  discussão  vai  ser  mais 

aprofundada  durante  o  evento  e  comunicou  que  foi  solicitado  aos  Departamentos  o 

encaminhamento  de  dois  representantes  dos  Núcleos  Docentes  Estruturantes.  Professora  Érica 

convidou  todos  os  presentes  a  participarem  como  avaliadores  no  referido  evento.  No  ponto 

seguinte, professora Érica efetuou a leitura do Memorando número quarenta e quatro de dois mil e 

quinze  do  Departamento  de  Direito  o  qual  solicitava  a  abertura  de  inscrição,  fora  do  prazo 

estipulado no edital número um de dois mil e quatorze da Pró-Reitoria de Extensão, de um projeto 

não institucionalizado na Pró-Reitoria de Extensão para fins de distribuição de carga horária para a 

nova coordenação, Érica explicou a situação e passou a palavra aos membros. Professor Marcos 

Nonato achou sensata a atitude da PROEX de trazer a situação para ser decidida pelo colegiado da 

Comissão de Extensão e disse achar justo a nova coordenadora ter  direito a carga horária para 

assumir as atividades.  Os professores Aluísio,  Allyssandra,  Érica e Alexsandra se manifestaram 

contra  a  abertura  de  precedente.  Professora  Josiane  explicou  o  trabalho  desenvolvido  e  a 

importância do projeto e defendeu a disponibilização de carga horária para a professora que se 

propõe  a  assumir  a  coordenação.  Professor  Carlos  Batista  reconheceu  a  importância  dos  dois 

posicionamentos, mas disse não achar certo a concessão de carga horária visto que o projeto não 

estava  institucionalizado  e  a  PROEX  não  tem  um  acompanhamento  do  projeto.  Professora 
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Raimunda entende a relevância do projeto, porém afirmou que um projeto que está dando certo com 

uma coordenação não necessariamente vai dar certo com outra pessoa coordenando, pois já passou 

por uma experiência parecida e que não deu certo. Alertou também para o fato de se pensar como 

fica  a  Pró-Reitoria  de  Extensão  perante  a  Instituição  e  por  isso  não  concorda  em  abrir  esse 

precedente. Professora Daiany informou se preocupar com a questão da isonomia, pois passou por 

situação semelhante quando se afastou para doutorado e estava com projeto em andamento e o 

professor que se dispôs a assumir a coordenação desistiu porque não teria carga horária. Disse não 

concordar com a disponibilização da carga horária nesse caso, pois no seu Departamento muitos 

professores gostariam de realizar projetos com carga horária para o semestre de dois mil e quinze 

ponto dois  e  não  puderam devido o citado edital.  E,  por  fim,  sugeriu  o lançamento  de editais 

semestrais que fossem mais compatíveis com a realidade da instituição. Professor Aluísio propôs 

que a PROEX encaminhe ao Departamento de Direito a orientação de submissão do projeto no 

Edital  de Ações Voluntárias  e  encontre  algum professor  que possa desenvolver  o projeto até  o 

lançamento do próximo Edital de Carga Horária, pois se a Comissão aprovar essa solicitação outras 

virão dos demais Departamentos. Professora Allyssandra questionou quem emitiu os certificados 

dos  alunos  que  trabalham  no  projeto  durante  o  tempo  que  o  projeto  aconteceu  sem  estar 

institucionalizado. Professora Érica respondeu que não tem conhecimento dessa emissão e garantiu 

que  a  Pró-Reitoria  de  Extensão  não  certificou  os  membros  do  projeto  durante  esse  período. 

Professora Allyssandra alertou sobre o fato de se votar e tomar uma decisão a favor do pleito sem 

estar presente nessa reunião o membro representante do Departamento de Direito para informar a 

opnião da plenária departamental sobre essa atividade, por isso declarou-se contra a aprovação do 

pedido. Colocou-se em votação: cumprem-se os prazos legais do edital número um de dois mil e 

quatorze  da  Pró-Reitoria  de  Extensão  ou  abre-se  exceção,  houveram  doze  votos  a  favor  do 

cumprimento dos prazos edital, um voto a favor de abrir uma exceção e uma abstenção. Portanto a 

solicitação do Departamento de Direito  foi  negada.  O sexto ponto tratou da aprovação dos  Ad 

Referenduns seis, sete e oito de dois mil e quinze da Comissão de Extensão que aprovaram o evento 

Quinto Encontro Regional  de Química (ERQ)/Quarto Encontro Nacional  de Química (ENQ),  o 

Projeto Incorporarte: GruDum e o projeto Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – FESTUERN 2015. Professor Marcos Nonato questionou se os Ad Referenduns 

poderiam ser reprovados, houve uma discussão sobre o assunto, professora Érica explicou que todas 

as ações aprovadas foram analisadas por membros da Comissão de Extensão, obtiveram pareceres 

favoráveis a aprovação e por isso foram emitidos os  Ad Referenduns.  Os  Ad Referenduns foram 

aprovados e ficou decidido que a partir da próxima reunião devem ser apresentados os pareceres 

dos  processos  aprovados  por  Ad  Referendum para  conhecimento  da  Comissão  e  a  partir  daí 

decidirem pela aprovação ou não dos mesmos. No sétimo ponto foram distribuídos os seguintes 
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processos para análise: Processo número setenta de dois mil e quinze – Projeto Aires – Um conjunto 

de ações pelo bem, coordenado pelo professor Vagner Miranda de Carvalho, do Departamento de 

Administração/FACEM, relatora: Érica Louise e Processo número setenta e um de dois mil e quinze 

– Evento: I Palestra Solidária de Administração – Administrando sua vida profissional, coordenado 

pelo professor Vagner Miranda de Carvalho, do Departamento de Administração/FACEM, relatora: 

Alexsandra.  O  ponto  seguinte  tratou  da  ciência  das  ações  extensionistas  aprovadas  com 

financiamento externo à UERN: Processo número sessenta e oito de dois mil e quinze – Projeto 

Monitoramento  de  Praias  da  Bacia  Potiguar  (RN-CE):  divulgação  e  educação  ambiental  nas 

comunidades litorâneas da Costa Branca, coordenado pela Prof.ª Ana Bernadete Lima Fragoso, do 

Departamento de Ciências  Biológicas/FANAT; Processo número sessenta  e  nove de dois  mil  e 

quinze – Evento: Segundo Fórum de Extensão do Oeste Potiguar, Oitavo Colóquio de Extensão e 

Primeiro Salão de Extensão,  coordenado pela  Prof.ª  Érica Louise de Souza Fernandes  Bezerra, 

Diretora de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão. No nono ponto ocorreu a análise dos processos 

distribuídos em sessões anteriores: Processo número sessenta e dois de dois mil e quinze – Projeto: 

Fanáticos da Química: extendendo o ensino de química a sociedade, coordenado pelo Prof. Luiz Di 

Souza, do Departamento de Química/FANAT, com relatoria de Francisca Marta, foi aprovado por 

unanimidade e Processo número sessenta e três  de dois mil  e quinze – Projeto:  Recreação nas 

Unidades de Educação Infantil do município de Mossoró: RECRIANÇA, coordenado pela Prof.ª 

Maria  Isaura  Plácido  Soeiro,  do  Departamento  de  Educação  Física  –  FAEF,  com relatoria  de 

Alexsandra, apresentou diligências. Por último, quanto aos informes, professora Érica solicitou que 

todos os presentes se inscrevam de alguma forma de participação no Segundo Fórum de Extensão e 

incentivem a participação dos alunos. No segundo informe Érica explicou que o FESTUERN esse 

ano teve que se reinventar em relação ao formato de apresentação devido ter perdido o principal 

patrocínio que era o da PETROBRAS. E como não havia como fornecer fomento para todas as 

escolas  virem à Mossoró,  as  apresentações  foram divididas  em três  pólos:  Natal,  Pendências  e 

Mossoró. Por último convidou todos a prestigiarem as apresentações que acontecerão no dia sete de 

dezembro  em  Mossoró. Em  seguida,  professor  Carlos  Batista  sugeriu  que  fosse  enviado  aos 

Departamentos um resumo do que aconteceu na reunião ao invés da ata. Nada mais havendo a tra-

tar, o Senhor Presidente em exercício 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 aprova-

da, foi assinada pelo Senhor Presidente.

Prof.ª Ms. Érica Louise de Sousa Fernandes Bezerra
Diretora de Extensão

(Em substituição ao Presidente da Comissão de Extensão)
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Membros Titulares da Comissão de Extensão:

Prof.ª Aione Maria da Costa Sousa (Ausente)___________________________________________
Prof.ª Alexsandra Ferreira Gomes_____________________________________________________
Prof. Aluísio Dutra de Oliveira_______________________________________________________
Prof.ª Ana Lúcia Oliveira Aguiar (Suplente)                                                                             ______ 
Prof. Antônio Carlos Batista de Souza_________________________________________________ 
Prof. Antônio Júlio Garcia Freire (Ausente)_____________________________________________
Prof. Aureliano Aline Puça  _________________________________________________________ 
Prof. Bérgson da Cunha Rodrigues (Ausente)___________________________________________ 
Prof.ª Danielle de Sousa Bessa (Ausente)______________________________________________
Prof.ª Daiany Ferreira Dantas ________________________________________________________ 
Prof.ª Érica Louise de Souza F. Bezerra________________________________________________ 
Prof. Francisco Fabiano de F. Mendes (Justificou)_______________________________________
Prof. Francisco das Chagas Silva (Ausente)_____________________________________________
Prof.ª Francisca Marta Machado C. Araújo  _____________________________________________
Prof.ª Izabel Calixta de Alcântara (Ausente)____________________________________________
Prof. Ivanaldo Gaudêncio (Justificou)_________________________________________________
Prof. Jean Mac Colle Tavares Santos (Ausente)__________________________________________ 
Prof.ª Josiane Maria de Castro Ribeiro _________________________________________________ 
Prof. Lucídio Clébeson de Oliveira (Ausente)___________________________________________
Prof.ª Márcia Regina Farias da Silva (Ausente)__________________________________________
Prof.ª Maria Aldinêz Dantas_________________________________________________________ 
Prof. Marcos Nonato de Oliveira ________________ _____________________________________
Prof. Paulo Alfredo Simonetti Gomes (Suplente)_________________________________________ 
Prof.ª Raimunda Maria Marques de Azevedo ___________________________________________
Prof.ª Regiane Santos Cabral de Paiva _________________________________________________
Prof. Rodolfo Ferreira Ribeiro da Costa ________________________________________________
Prof.ª Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues (Ausente)________________________________ 
Prof. Willian Coelho de Oliveira_________ ____________________________________________ 


