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Ata da Sexta Reunião Ordinária da Comissão de Extensão do ano de dois mil e dezessete, da Pró-

Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. No terceiro dia 

do  mês  de  agosto  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 quinze minutos em 

segunda chamada, às nove horas e vinte e cinco minutos em terceira chamada e às nove horas e 

trinta minutos em quarta chamada, realizou-se a sexta reunião ordinária da Comissão de Extensão 

do ano em curso, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Pauta; 2) Aprovação da Ata da Reunião do 

dia  seis  de  julho  de  dois  mil  e  dezessete;  3)  Posse  de  novos  membros;  4)  Processos  a  serem 

distribuídos; 5) Análise de processos distribuídos; 6) Ação para dar ciência e 7) Informes. Presidida 

pela professora Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro, Diretora de Extensão, a reunião contou com 

a presença dos seguintes membros:  Aluísio Dutra de Oliveira – CAP/Patu;  Alysson Mendes de 

Oliveira – Informática/FANAT;  Ana Augusta da Silva Campos – Administração/FACEM;  Ênio 

Virgílio  de  Oliveira  Matias –  Matemática/FANAT;  Jammara  Oliveira  Vasconcelos  de  Sá – 

Letras  Vernáculas/FALA;  José  Osimar  Gomes  de  Lima –  Ciências  Sociais/FAFIC;  Maria 

Edgleuma de Andrade – Educação/FE; Maria Elza de Andrade – Economia/FACEM; Rosimeiry 

Florêncio de Queiroz Rodrigues – Direito/FAD e  Vera Cidley Paz de Lira e Castro Soares – 

Artes / FALA. As ausências dos seguintes membros foram justificadas: Ana Lúcia Oliveira Aguiar 

–  DAIN/Reitoria;  Antônio  Jânio  Fernandes –  CAN/Natal;  Daiany  Ferreira  Dantas – 

Comunicação Social/FAFIC;  Francisco Fabiano de Freitas Mendes – História/FAFIC;  Jessica 

Neiva de Figueiredo Leite – DECA/PROEX e Marcos Nonato de Oliveira – CAMEAM/Pau dos 

Ferros. Os demais membros não compareceram à reunião. A Presidente iniciou a reunião desejando 

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

aprovada por unanimidade. No segundo ponto, a Ata da Reunião do dia seis de julho de dois mil e 

dezessete foi aprovada com apenas uma abstenção. Como não houve membros para tomar posse 

passou-se ao quarto ponto da pauta no qual foi distribuído, para análise, o processo número cento e 

noventa e oito de dois mil e dezessete - Curso de Extensão Língua Brasileira de Sinais: LIBRAS, 

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

– DAIN, relatora professora Jammara Vasconelos de Sá. Posteriormente, passou-se à análise dos 

processos distribuídos em reuniões anteriores: 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  – 
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CAWSL, com relatoria de Filipe. Professora Mayra realizou a leitura do parecer e o professor Ênio 

perguntou se a carga horária mencionada no parecer é da realização da ação ou para os membros 

docentes.  A professora Letícia,  membro da referida ação,  que estava presente como ouvinte  na 

reunião, explicou que a carga horária é relativa às atividades dos membros. Ênio questionou se é 

possível  a  disponibilização  dessa  carga  horária  uma  vez  que  o  edital  de  carga  horária  já  foi 

encerrado.  Foi explicado que é  possível,  pois  o  citado edital  era  para programas e  projetos  de 

extensão, e que as escolas de extensão possuem outro formato, são classificadas como Unidade de 

Extensão e tem caráter permanente, assim como os Núcleos de Extensão. Colocou-se em votação e 

a proposta foi aprovada por unanimidade. O processo número cento e noventa e quatro de dois mil e 

dezessete – Núcleo de Extensão Turismo, Cultura e Educação, coordenado pela professora Marília 

Medeiros Soares, do Departamento de Turismo – CAN, com relatoria de Edgleuma continua em 

diligência. O processo número cento e noventa e cinco de dois mil e dezessete – Projeto: Educação 

de Usuários e Pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES, coordenado pelo Técnico Administrativo 

Erison Natecio da Costa Torres, do Sistema Integrado de Bibliotecas Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas – 

SIBPeSCD, com relatoria de Edgleuma foi aprovado por unanimidade. Processo número cento e 

noventa e seis de dois mil e dezessete – Curso de Aperfeiçoamento em Processos Pedagógicos em 

Saúde para uma Formação Baseada em Competências, coordenado pela professora Andrea Taborda 

Ribas da Cunha, do Departamento de Ciências Biomédicas – FACS, teve como relatora a professora 

Lúcia Musmée, a mesma não estava presente e a professora Mayra efetuou a leitura do parecer. 

Alguns membros questionaram se o público alvo da ação seria apenas interno. Foi realizado contato 

telefônico com a parecerista que esclareceu que a ação tem como público alvo docentes dos cursos 

de medicina da UERN, da UFERSA e da UFRN, após isso foi colocada em votação e a proposta foi 

aprovada  com apenas  uma  abstenção.  Processo  número  cento  e  noventa  e  sete  de  dois  mil  e 

dezessete – Projeto: Empresa Júnior do Curso de Turismo/Campus de Natal, coordenado pela pro-

fessora Janaina Mikarla Dantas da Costa, do Departamento de Turismo – CAN, com relatoria de 

Elza. Houve uma discussão sobre se uma empresa júnior pode ser caracterizada como projeto de ex-

tensão, uma vez que existe uma lei que permite isso, porém é necessário que haja um estatuto ou re-

gimento interno que regulamente e não há conhecimento desse documento na UERN. Portanto, de-

cidiu-se, com dez votos a favor e um contra, retirar a proposta da pauta e consultar a Assessoria Ju-

rídica da UERN sobre a regulamentação de empresas juniores como projeto de extensão nessa insti-

tuição. No sexto ponto, Mayra explicou que o Núcleo Tecnológico de Engenharia de Software, co-

ordenado pela professora Cicília Raquel Maia Leite, do Departamento de Informática – FANAT, 

iniciou tramitação antes da aprovação do Regulamento Geral da Extensão Universitária da UERN, o 

qual determina que núcleos de extensão devem tramitar na Comissão de Extensão para apreciação e 

análise. A referida ação já foi analisada por um professor membro da Câmara de Extensão do CON-
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SEPE, recebeu parecer favorável e por isso foi apresentada para dar ciência na Comissão de Exten-

são. Houve uma discussão sobre aceitar ou não o parecer da Câmara de Extensão e decidiu-se, por 

unanimidade, que é necessário a inserção da proposta no SIGProj e a mesma deverá ser analisada 

por um membro da Comissão. O processo ficou com relatoria do professor Ênio. Nos informes, a 

professora Mayra lembrou que na última reunião foi definido o Comitê de Avaliação da Extensão e 

da Comissão saíram quatro nomes para compor: professor Mademerson e as professoras Shirlene, 

Wênyka e Elza. O referido Comitê irá pensar a política e operacionalização do acompanhamento 

dos projetos de extensão in loco para que se possa melhorar a avaliação da extensão. Mayra também 

informou que a resolução da curricularização da extensão já foi aprovada no CONSEPE e agora 

está sendo confeccionado o guia da curricularização para orientar os cursos no processo de inserção. 

Após a conclusão o guia irá ser disponibilizado a todos os núcleos docentes estruturantes que terão 

três anos para implantar, dentro da carga horária total do curso, os dez por cento de carga horária de 

extensão nos projetos pedagógicos dos cursos. Nos informes dos membros, professor Ênio sugeriu 

que fosse alterado o calendário de reunião da Comissão de Extensão para a segunda ou última se-

mana do mês, pois todas as instâncias da UERN se reúnem na primeira semana do mês. Alguns 

membros se manifestaram dizendo que o atual calendário já é tradição e o assunto ficou para ser 

discutido em outro momento. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião agrade-

cendo a presença de todos e, para constar, eu, Geordana Fernandes Souto do Monte Vasconcelos, la-

vrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pela Presidente.

Prof.ª Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro
Diretora de Extensão

Membros Titulares da Comissão de Extensão:
Prof. Aluísio Dutra de Oliveira ______________________________________________________
Prof. Alysson Mendes de Oliveira ____________________________________________________
Prof.ª Ana Augusta da Silva Campos__________________________________________________
Prof.ª Ana Lúcia Oliveira Aguiar (Justificou)                                                                           ______ 
Prof. Antônio Jânio Fernandes (Justificou)_____________________________________________ 
Prof. Cícero Bosco Alves de Lima (Ausente)____________________________________________
Prof.ª Daiany Ferreira Dantas (Justificou)______________________________________________ 
Prof. Ênio Virgílio de Oliveira Matias _________________________________________________ 
Prof. Filipe da Silva Peixoto (Ausente)________________________________________________
Prof. Francisco Fabiano de F. Mendes (Justificou)_______________________________________
Prof. Isac Axel de Medeiros Nogueira (Ausente)_________________________________________
Profª Jammara Oliveira Vasconcelos de Sá _____________________________________________
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)______________________________________ 
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Prof. Marcos Nonato de Oliveira (Justificou)______ _____________________________________
Prof.ª Maria Aldinêz Dantas (Ausente)________________________________________________ 
Prof.ª Maria Edgleuma de Andrade ___________________________________________________
Prof.ª Maria Elza de Andrade________________________________________________________
Prof.ª Mayra Rodrigues Fernandes (Presidiu)___________________________________________ 
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 (Ausente)_________________________________________
Prof.ª Vera Cidley Paz de Lira e Castro Soares __________________________________________ 
Prof.ª Wênyka Preston Leite Batista da Costa (Ausente) __________________________________
Prof. Willian Coelho de Oliveira (Ausente)_____________________________________________


