
Ata da Vigésima Sexta Reunião Ordinária da Comissão de Extensão, da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN.

Ao sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e treze, às nove horas, na Miniauditório da Pró-

Reitoria de Extensão - PROEX, realizou-se a Vigésima Sexta Reunião Ordinária da Comissão de 

Extensão, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Pauta; 2) Aprovação da Ata da Reunião do dia 

dez de janeiro de dois mil e treze; 3) Posse de membros da Comissão de Extensão; 4) Instrução 

Normativa Nº 001/2013 – CE/PROEX/UERN; 5) Processo para ser dado ciência; 6) Análise dos 

Processos Distribuídos em Sessões Anteriores e 7) Informes. Presidida pelo Professor Francisco 

Vanderlei  de  Lima,  Pró-Reitor  de  Extensão,  a  reunião  contou  com a  presença  dos  seguintes 

membros: Alysson Mendes de Oliveira – Informática/FANAT; Ana Shirley Monteiro da Silva 

– Matemática/FANAT; Andreza de Oliveira Andrade – CAWSL/Assú; Antônio Carlos Batista 

de  Souza –  Música/FALA;  Antônio  Cláudio  N.  Paiva –  Contábeis/FACEM;  Aryana Lima 

Costa –  História/FAFIC;  Bérgson  da  Cunha  Rodrigues –  Química/FANAT;  Brígida  Lima 

Batista Félix –  Educação/FE;  Cláudia Maria F. F. Tomé – CAP/Patu;  Érica Louise de S. F. 

Bezerra – Enfermagem/FAEN; Izabel Calixta de Alcantara (suplente) – CAC/Caicó;  Jacinta 

de  Fátima  M.  Malala  –  Administração/FACEM; Leonildo  Tchapas –  Economia/FACEM; 

Márcia  de  Oliveira  Pinto –  Comunicação  Social/FAFIC;  Marcos  Nonato  de  Oliveira  – 

CAMAEAM/Pau dos Ferros; Michaell Magnos Chaves de Oliveira (suplente) – DAIN/PROEG; 

Pedro Arturo Rojas Arenas – Ciências Sociais/FAFIC.  As ausências dos seguintes membros 

foram  justificadas: Adalberto  Ximenes  Leitão  Filho  –  Filosofia/FAFIC;  Alfredo  Marcelo 

Grigio – Gestão Ambiental/FACEM;  Aureliano Aline Puça – Física/FANAT;  José Nunes de 

Morais –  Educação  Física/FAEF;  Maria  Audenôra  das  N.  S.  Martins –  CAN/Natal-RN; 

Patricia  Estela  Giovannini –  Medicina/FACS;  Raimundo  Nonato  Santos  da  Costa – 

DECA/PROEX; Rivaldo do Nascimento Júnior  – Matemática/FANAT e  Suzaneide Ferreira 

da Silva – Serviço Social/FASSO. O Presidente iniciou a reunião desejando boas vindas a todos 

os presentes. O primeiro ponto de pauta, se tratou da aprovação da mesma, sendo esta aprovada 

por unanimidade.  Passando-se ao segundo ponto, colocou-se em aprovação a Ata da Reunião do 

dia dez de janeiro de dois mil e treze, sendo esta também aprovada por unanimidade.  O terceiro 

ponto de pauta foi a posse dos seguintes membros: Professores Márcia de Oliveira Pinto (titular) e 

Jefferson Garrido de Araújo Neto (suplente),  representantes de Departamento de Comunicação 

Social/FAFIC.  O  quarto  ponto  de  pauta foi  a  discussão  acerca  da  elaboração  da   Instrução 

Normativa  Nº  001/2013  –  CE/PROEX/UERN,  com  o  objetivo  de  estabelecer  novos 

procedimentos para o processo de institucionalização de Ações de Extensão da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte e dar outras providências. Foi sugerido aos membros a realização 

de uma Reunião Extraordinária, a fim de debaterem ponto a ponto todos os artigos dessa Instrução 

Normativa.  A data de realização  dessa Reunião ficou para o dia vinte  e um de fevereiro.  Os 

membros  solicitaram o  envio  do  projeto  dessa  Instrução  Normativa  por  e-mail e  o  Professor 
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Vanderlei falou que seria feita a convocação da Reunião e repassado esse material  a todos os 

membros até o dia oito de fevereiro. Professor Bérgson sugeriu estabelecer um prazo para o envio 

de  sugestões  sobre  a  composição  da  Instrução  Normativa.  Professor  Marcos  Nonato  expôs  a 

importância sobre a apreciação de uma data, a fim de disponibilizar a Instrução Normativa, assim 

que esta for aprovada, para efeitos de transparência nas ações da PROEX. O quinto ponto tratou 

do encaminhamento de um projeto para distribuição. O sexto ponto de pauta tratou da análise dos 

processos  distribuídos  anteriormente:  Processo  Número  sessenta  e  seis  de  dois  mil  e  doze  – 

Projeto:  Informativo  de  Emprego,  Renda  e  Demanda  no  Município  de  Mossoró  –  RN, 

coordenado pelo Professor Francisco Soares de Lima, do Departamento de Economia/FACEM, 

com relatoria de Suzaneide, continuou em  diligência; Processo Número setenta e quatro de dois 

mil e doze – Projeto: Custo de Vida Patu, coordenado pelo Professor Francisco Tavares Filho, do 

Departamento de Ciências Contábeis/CAJIM, com relatoria de Leonildo, continuou em diligência; 

Processo Número setenta e oito de dois mil e doze – Projeto:  Núcleo de Educação em Saúde 

para pacientes com Doenças Reumatológicas, coordenado pela Professora Ana Paula Ferreira, 

do Departamento  de  Ciências  Biomédicas/FACS,  com relatoria  de  Patrícia, foi  aprovado por 

unanimidade, porém, foi solicitado pelos membros que a Ação de Extensão deveria ser intitulada 

"Projeto”, ao invés de "Núcleo", por não se tratar, verdadeiramente, de um núcleo e a fim de evitar 

confusões à respeito da nomenclatura;  Processo Número oitenta e cinco de dois mil  e doze – 

Curso:  O uso de jogos no processo de ensino e aprendizagem de frações, coordenado pelo 

Professor Francinario Oliveira de Araújo, do Departamento de Matemática/CAP, com relatoria de 

Brígida, continuou em diligência; Processo Número oitenta e oito de dois mil e doze – Projeto: Só 

lembranças: história e memória de compositores e intérpretes da música brasileira na cidade 

de  Mossoró,  coordenado  pelo  Professor   Lemuel  Rodrigues  da  Silva,  do  Departamento  de 

História/FAFIC,  com  relatoria  de  Carlos  Batista,  foi  aprovado  por  unanimidade;  Processo 

Número noventa e cinco de dois mil e doze – Projeto: MobilizAção: por uma escola pública de 

qualidade no município de Pau dos Ferros/RN, coordenado pela Professora Ciclene Alves da 

Silva, do Departamento de Educação/CAMEAM, apresentou diligências; Processo Número cento 

e  quatro de dois  mil  e  doze  – Projeto:  Projeto  Virando a página:  Escolas  de Leitura pra 

transformar as trajetórias de leitores da Zona Norte de Natal,  coordenado pela Professora 

Araceli  Sobreira  Benevides,  do  Departamento  de  Ciência  da  Religião/CAN,  com relatoria  de 

Brígida, foi aprovado com uma abstenção;  Processo Número cento e seis de dois mil e doze – 

Projeto:  Círculos  Literários,  coordenado  pela  Professora  Keyla  Maria  Frota  Lemos,  do 

Departamento de Letras/FALA, com relatoria  de  Carlos Batista,  não houve tempo hábil  para 

emissão de novo parecer, devido ao recebimento das diligências pela PROEX no dia anterior ao da 

Reunião; Processo Número cento e sete de dois mil e doze – Projeto: Entre o rural e o urbano: 

diálogos  na  comunidade  do  Perímetro  Irrigado,  Pau  dos  Ferros  –  RN,  coordenado  pelo 

Professor Cícero Nilton Moreira da Silva, do Curso de Geografia/CAMEAM, com relatoria de 
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Maria José, não foi apreciado;  Processo Número cento e quatorze de dois mil e doze – Projeto: 

Pedagogia Hospitalar:  Profissionalização do pedagogo em espaço não-escolar – II  Etapa, 

coordenado  pela  Professora  Iandra  Fernandes  Pereira  Caldas,  do  Departamento  de 

Educação/CAMEAM, com relatoria de Brígida, foi aprovado por unanimidade; Processo Número 

cento e trinta e dois de dois mil e doze – Projeto: Corpo Humano Real e Fascinante, coordenado 

pelo  Professor  Eudes  Euler  de  Souza  Lucena,  do  Departamento  de  Odontologia/CAC,  com 

relatoria de  Érica,  foi aprovado por unanimidade; Processo Número um de dois mil  e treze – 

Projeto:  Projeto de Extensão em Ginecologia DST/AIDS, coordenado pela Professora Isabelle 

Cantídio Fernandes Diógenes, do Departamento de Ciências Biomédicas/FACS, com relatoria de 

Patrícia,  foi aprovado por unanimidade. Processo Número três de dois mil e treze 003/2013 – 

Projeto:  Formação  Inicial  e  Formação  Continuada  em  Educação  Física  Escolar  Básica: 

Proposta  de  Elaboração  de  um  Referencial  Teórico  Metodológico  em  Educação  Física, 

coordenado  pela  Professora  Maria  Ione  da  Silva,  do  Departamento  de  Educação 

Física/CAMEAM, com relatoria de Ana Lúcia, não foi emitido parecer via Sigproj, pois o sistema 

apresentou  problemas;  Processo  Número  cinco  de  dois  mil  e  treze  –  Projeto: Discutindo  a 

importância da atualidade do pensamento de Josué de Castro em Escolas das redes Estadual 

e Municipal de Ensino de Mossoró – RN, coordenado pelo Professor Benedito de Vasconcelos 

Mendes, do Departamento de Geografia/FAFIC, com relatoria de Aryana, apresentou diligências. 

Durante a Reunião, o professor Carlos Batista sugeriu que houvesse um suporte on-line a fim de 

solucionar  as  dúvidas  referentes  ao Sigproj,  especialmente,  porque  há muitos  professores  que 

trabalham em outras  cidades  e  não  são viáveis  os  deslocamentos  dos  mesmos  até  o  Campus 

Central,  em  Mossoró.  Professora  Brígida expôs  sobre  a  possibilidade  de  serem  realizadas 

Reuniões nos Campi e Unidades, já que são sempre os professores lotados em outras cidades que 

têm que se deslocarem para Mossoró.  Os membros  sugeriram a realização  de uma exposição 

aberta a qualquer interessado sobre a utilização do SigProj.  No sétimo ponto de pauta,  que se 

tratou  dos  informes,  o  Presidente  comentou  sobre  a  abertura  do  Edital  PROEXT  2014  e  a 

realização de uma reunião no dia vinte e dois de fevereiro, para se discutir o edital. Completou que 

os  professores  interessados  em  participar  da  seleção  deverão  enviar  antecipadamente  para  a 

PROEX os resumos das propostas,  por  e-mail.  Reforçou ainda,  que apesar das dificuldades,  o 

PROEXT é a principal fonte de financiamento das Ações de Extensão. O Presidente explicou que 

há muita resistência de alguns professores em participarem do PROEXT, já que os recursos para 

executar  as  Ações  de  Extensão  não  são  liberados  no  mesmo  ano  em  que  as  propostas  são 

aprovadas. Informou que a Universidade vem adquirindo avanços, entre estes a diminuição da 

garantia  da  contrapartida  pela  UERN,  que  inicialmente  tinha  que  disponibilizar  10% e  agora 

apenas 1%. Em seguida, iniciou-se os informes dos membros da Comissão de Extensão, onde o 

Professor  Bérgson informou  que  a  Revista  Extendere  recebeu  sessenta  e  cinco  trabalhos  de 

extensão para análise até o último dia do mês de janeiro. Esses trabalhos serão avaliados e, se 
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aprovados, serão publicados na primeira Edição da Revista. Complementou que a Diretoria de 

Desenvolvimento Social (DIRDES/PROEX), responsável pela organização da Revista em parceria 

com alguns professores, tentou trabalhar com a padronização nacional e enfatizou a importância 

de  valorizar  “as  coisas  da  casa”.  Em nome dos  membros  da  equipe  da  Revista  Extendere, o 

Professor Bérgon externou a felicidade de estar participando desse interessante projeto. Nada mais 

havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião,   agradecendo a presença de todos. E 

para constar, eu, Iáskara Camilla Mercês Nogueira, lavrei  a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, foi assinada pelo Senhor Presidente.
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