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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO DESENVOLVIDAS NO 
QUADRIÊNIO 2013-2016 

APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados quantitativos e          

qualitativos das Atividades de Extensão desenvolvidas pelos Departamentos e         

Unidades acadêmicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no período             

correspondente aos semestres de 2103-2016. A Extensão Universitária, ao lado do           

Ensino e da Pesquisa se constitui em política de formação necessária ao processo de              

consolidação do conhecimento como práxis, democrático e plural de todos que dela            

participam. 

A UERN, fundamentada nos princípios Nacionais da Política de Extensão          

expressa pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas          

Brasileiras (FORPROEX, 2013), tem investido na consolidação de uma política de           

valorização e qualificação da atividade extensionista, na qual os princípios da           

interdisciplinaridade, dialogicidade, indissociabilidade entre as atividades meios da        

formação (ensino, pesquisa, extensão), impacto na formação docente e na          

transformação social, são buscas constantes expressas nos documentos institucionais,         

como: Programa de Desenvolvimento Institucional – PDI (2008); Regimento da          

Extensão Universitária e Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e nas ações            

práticas de Atividades Extensionistas desenvolvidas por meio de Programas, Projetos,          

Cursos, Eventos e Prestação de Serviços. 

Com essas inspirações epistemológicas no pensar e fazer a política e a prática             

extensionista na UERN, a PROEX, com foco na ação qualificada da extensão, se             

percebe em devir, assumindo as consequências da busca por mais critérios, mais            

avaliação, mais formação, que tenha como impacto a trans(formação) humana e social            

 



 

dos atores/autores que fazem ações de extensão junto com a comunidade, ou seja,             

uma formação desenvolvida na relação professor-aluno-técnico-comunidade.  

A gestão da extensão na UERN tem assumido como natureza e princípio a             

definição do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, ao definir essa atividade formativa            

como “processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de              

forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e a           

sociedade”. Atribuir sentido a essas noções implica em debater, formar, ressignificar           

paradigmas de conhecimento e de ciência.  

Nesse veio, a extensão tem aprofundado o debate junto a Comissão de            

Extensão – formada por professores representantes dos Departamentos Acadêmicos         

da UERN, para fortalecer os sentidos do diálogo plural de saberes, da diversidade             

cultural, da inclusão social e da interdisciplinaridade, fomentando uma formação          

acadêmico-científica-humana que se pauta na legitimidade da cultura cotidiana, de um           

conhecimento que se tece na relação dentro e fora da Universidade. 

Essa premissa não pode ser visualizada apenas em números que crescem ou            

decrescem, mas no debate qualificado e reverberado em um saber e fazer com “um              

rigor outro” (MACEDO; GALEFFI; PIMENTEL, 2009), o rigor em que o diálogo do             

conhecimento científico com a inteligibilidade das práticas dos sujeitos sociais é           

condição para o ensino e a pesquisa qualificada e transformadora da sociedade. Nesse             

sentido, a extensão precisa ser pensada na relação com o tempo. Não o tempo              

cronológico e racional que contabiliza os anos em que a Universidade faz extensão,             

mas o tempo vivido e sentido pela gestão, professores, alunos, técnicos e comunidade,             

de implicação com um processo formativo em sintonia com as demandas sociais e, por              

consequência, referenciado em um currículo dinâmico e flexível, capaz de instigar à            

crítica e a formação profissional cidadã. 

 



 

O Relatório do quadriênio 2013-2016 está sistematizado considerando os         

seguintes aspectos:  

A) Dados quantitativos que expressam as ações de extensão institucionalizadas na           

PROEX nos semestres letivos de 2013-2016, considerando: Programas, Projetos;         

Cursos, Eventos e Prestação de Serviços; 

B) Áreas da Extensão nas quais são vinculadas e desenvolvidas as ações, sendo             

essas áreas, segundo o Político Nacional de Extensão (2013), acatadas pelo Plano de             

Desenvolvimento Institucional – PDI/UERN: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos,        

Educação, Meio Ambiente e Saúde, Tecnologia e Trabalho;  

C) Quantitativos de professores, alunos, técnicos e comunidade externa envolvidos nas           

ações de extensão; 

D) Carga horária docente destinada a ações de extensão; 

D) Quantitativo de alunos envolvidos em atividades de Extensão como bolsistas e            

como voluntários; 

E) Orçamento interno e externo para ações de extensão. 

As ações de extensão apresentadas nesse relatório serão analisadas         

considerando a relação entre: 

PDI e as atividades de ensino e de práticas de extensão;  

PDI e as ações de extensão referentes a diversidade, meio ambiente, memória cultural, 

produção artística e patrimônio cultural; 

PDI e ações de extensão voltadas para o desenvolvimento econômico e social; 

PDI e ações de responsabilidade social: inclusão social; 

PDI e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-racial. 

 



 

A construção deste relatório se dá em um diálogo entre as diretrizes e ações              

expressas no PDI-UERN (2008) para a Extensão, o que já foi realizado e necessita ser               

avaliado como possibilidade de valorar ou modificar e, a perspectiva de um devir que              

se inspira no planejamento e em ações concretas de melhoria da qualidade acadêmica             

das ações de extensão.  

 A EXTENSÃO NO QUADRIÊNIO 2013-2016 

1. Ações de Extensão Institucionalizadas 

O Quantitativo de ações de Extensão institucionalizadas na Pró-Reitoria de          

Extensão nos anos 2013, 2014, 2015, 2016 com Carga Horária e como ações             

voluntárias pode ser observado nos Gráficos 1 e 2. No Gráfico 2, um detalhamento das               

ações que estão vinculadas ao Programa de Extensão Universitária do Ministério de            

Educação (PROEXT-MEC). 

 

Gráfico 1. Ações de Extensão com carga horária e voluntárias 

 

 



 

 

 

 

Gráfico 2 - Ações de Extensão com carga horária e ações de extensão com carga horária                

vinculadas ao PROEXT. 

Observa-se no Gráfico 1 um decréscimo no quantitativo das ações de extensão            

no triênio 2013-2015, dado que se explica em função das Diretrizes da Extensão             

definidas no PDI (UERN, 2008), as quais se pautam na mudança da natureza da              

extensão que deixa de ser “simples prestação de serviço ou transferência de            

conhecimento e passa a ser organizada em torno de projetos relacionados as            

propostas pedagógicas dos cursos de graduação [...]” (PDI/UERN, 2008, p. 63).  

Em 2016, como resultado de um trabalho de incentivo e de busca pela             

qualificação das ações de extensão e, ainda, pelo processo de sensibilização para a             

inserção da extensão nos Projetos Pedagógicos de Curso, em atendimento a meta            

12.7 do Plano Nacional de Educação (2104-2024), que estabelece um percentual de            

10% da carga horária total dos cursos para o protagonismo dos graduando em ações              

de extensão, observa-se um crescimento significativo em relação aos anos de 2014 e             

 



 

2015. Fato também observado no número de ações de 2017 em relação a 2016,              

conforme Tabela em anexo. 

A PROEX tem definido como meta qualitativa que toda ação de extensão da             

UERN esteja vinculada aos Departamentos Acadêmicos e que se realize no preceito da             

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A redução quantitativa implica em           

ampliação qualitativa das ações quando inseridas na dimensão conceitual, social e           

acadêmica do sentido da extensão no processo de formação         

acadêmica-profissional-humana, ou seja, a extensão passa a ser evidenciada como          

espaço/tempo de diálogo de saberes plurais e interdisciplinares, fomentadora de um           

conhecimento resultante da práxis e, por isso mesmo, retroalimentadora da pesquisa e            

do ensino. 

Dessa forma, observa-se que em 2013, a institucionalização das ações de           

extensão aconteciam em um fluxo contínuo, mas, ainda, sem um edital que definisse             

critérios de avaliação que contribuíssem com o aperfeiçoamento das práticas e com a             

qualidade na elaboração das propostas de extensão, possibilitando a quem elabora e a             

quem avalia, critérios que valorassem aspectos importantes na tessitura dos projetos e            

na elaboração dos pareceres avaliativos. Com isso, observa-se uma predominância          

quantitativa de ações de extensão no ano de 2013, com 122 ações, porém com apenas               

50% de relatórios enviados ao término das atividades registradas na PROEX, como            

observaremos nos dados dos Gráficos 7 e 8. 

Em 2014 a PROEX, por entender e defender que as ações de extensão             

precisam estar vinculadas aos Departamentos Acadêmicos, com o protagonismo de          

professores, alunos e comunidade externa, define que a atribuição de carga horária            

para as ações de extensão devem se pautar por submissões de propostas ao Edital de               

Carga Horária publicado em período específico, proposta que tem continuidade nos           

anos subsequentes, fazendo parte da política de qualificação da Extensão na UERN,            

em coerência com o PDI-UERN (2008). Quantitativamente os números decrescem em           

 



 

2014 e 2015, mantendo inclusive uma aproximação numérica entre esses dois anos.            

Ressalta-se nos 3 anos em análise o incentivo à participação da extensão em editais              

externos, como forma de ampliação das possibilidades de desenvolvimento de ações           

extensionistas por meio de orçamentos externos, como é o exemplo das ações            

vinculadas ao PROEXT - MEC. 

Já em 2016. O PROEXT, não lançou edital de fomento, o que justifica a ausência de                

referencia nesse ano. 

 

2. Classificação das Ações de Extensão 

O Quantitativo de Ações de Extensão por tipos, como: Programas, Projetos,           

Cursos, Eventos e Prestação de Serviços pode ser observado no Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 - Extensão por Tipo de Ação 

 



 

As definições das Ações de Extensão na UERN se fundamentam na Política Nacional             

de Extensão (FORPROEX, 2012), a qual utiliza a seguinte classificação e           

conceituação: 

Programa: “Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos,           

eventos, prestação de serviços), preferencialmente integrando as ações de extensão,          

pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação           

para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo prazo”. 

Projeto: “Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou            

tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado”. O projeto pode ser ou não             

vinculado a um programa.  

Curso: “Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou a distância,            

planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e              

critérios de avaliação definidos”. As ações que tem esse caráter e possui menos de oito               

horas devem ser classificadas como eventos. 

Evento: “Ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com            

clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico          

e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade”. 

 

Prestação de Serviços: “Realização de trabalho oferecido pela Instituição de          

Educação Superior ou contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público,          

etc.); a prestação de serviços se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade          

processo/produto e não resulta na posse de um bem”, pode ser realizada também na              

forma de curso ou projeto. 

Diante das conceituações, podemos perceber que o Gráfico 2 mostra um           

registro frequente e estável de Programas de Extensão na UERN nos anos            

2013-2014-2015, com uma média de 10 programas registrados. As ações de projetos,            

cursos, eventos e prestação de serviços, seguem a lógica comentada no Gráfico 1,             

 



 

expressando predominância em 2013 e uma relação quantitativa bem próxima em 2014            

e 2015. Em 2016 um crescimento resultante de processos instigadores de uma            

formação acadêmico-científica e cidadã, a qual só se consolida por meio da            

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. 

 

 

3. As Ações de Extensão por áreas temáticas  

 

Gráfico 4 - Áreas Temáticas de Classificação das Ações de Extensão 

As ações de Extensão na UERN têm preponderância na Área da Educação nos             

4 anos em análise em função da abrangência da área e do quantitativo de cursos na                

área de humanas, principalmente cursos de Licenciatura. Assim, atuações acadêmicas          

envolvendo práticas de leitura; ações formativas de conscientização cidadã e social na            

área de Direito; ações de inclusão e respeito à diversidade e diferenças, têm sido              

 



 

preocupação formativa acadêmica-profissional-cidadã na relação dentro e fora da         

Universidade. 

Em 2013, 2014, 2015 e 2016, observa-se um destaque nas áreas de Educação             

e Saúde, as demais áreas oscilam em percentuais variados. Na Tabela 1 e na Tabela               

2, podemos observar algumas das ações de Extensão, objetivos e impactos referentes            

ao triênio em análise. 

 

 

 

Tabela 1 - Algumas Ações Expressivas das Áreas Temáticas de Extensão  (2013-2016) 

Ano Nome 
 

Tipo Local de 
Atuação 

Área 
Temática 

2013 (PROEPA) Ação e prevenção: uma avaliação     
parasitológica em manipuladores de alimentos das      
escolas públicas do município de Pau dos Ferros. 

Projeto 
 

Pau dos Ferros Saúde 

CARAVANA CAC/UERN: Universidade e Escola –     
uma relação possível - II 

Projeto Seridó do RN. Educação 

Educação e saúde no ensino médio Projeto Mossoró Saúde 

INVTUR - Inventário da Oferta Turística do       
Município de Grossos/RN 

Projeto Grossos Trabalho 

Nucléolo do Estudo do Fígado Projeto Mossoró e  
Fortaleza 

Saúde 

Programa Raízes da Cultura Sertaneja (PROCULT) Programa 
 

Pau dos Ferros Cultura 

Saber Cuidar: educação continuada em saúde Projeto Mossoró Educação 

2014 Curso de Extensão a Distância em Mídias na       
Educação – 2014 

Curso 
 

Guamaré e 
Caraúbas. 

Educação 

Gestão de Finanças Pessoais: uma contribuição     
para a educação financeira na cidade de      
Mossoró-RN 

Projeto Mossoró Educação 

Corpo Humano Real e Fascinante Projeto Caicó Educação 

Custo de Vida Patu Projeto Patu Trabalho 

Direito, Informação e Democracia Projeto Região 
metropolitana de  
Natal 

Direitos 
Humanos e  
Justiça 

 



 

Parentalidade Feliz e Responsável 'PAR FELIZ' Projeto Microrregião de 
Pau dos Ferros 

Saúde 

Um olhar multidisciplinar das drogas na escola Projeto Natal 
 

Direitos 
Humanos e  
Justiça 

2015 Programa BALE - 9ª Edição: mediação e       
autoformação de leitores 

Programa 
 

Pau dos Ferros,  
Umarizal, 
Frutuoso 
Gomes, Patu,  
São Miguel e  
Portalegre/RN. 

Cultura 

Programa Mais Saúde Programa Mossoró Saúde 

ENGLISH FOR KIDS: Inglês para crianças na       
comunidade 

Projeto Microrregião de 
Pau dos Ferros 

Educação 

Socioeducativo sobre HPV, sua prevenção e 
vacinação 

Projeto Mossoró Saúde 

2016 Combatendo o Bullying nas Escolas: pelo direito à        
dignidade 

Projeto Natal Direitos 
Humanos e  
Justiça 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CONSTRUÇÃO DO     
CONHECIMENTO  

Projeto Mossoró Meio 
Ambiente 

FILOARTE - Filosofia no Contexto das Artes Projeto Caicó Cultura 

Práticas de Leitura e Escrita no Ensino      
Fundamental: interação universidade-escola 

Projeto Assu Educação 

 

Tabela 2 - Detalhamento das ações da tabela 1 - resumo, objetivo e público envolvido               

na ação. 

AÇÕES DE EXTENSÃO 2013 

Nome: Projeto (PROEPA) Ação e prevenção: uma avaliação parasitológica em manipuladores de            
alimentos das escolas públicas do município de Pau dos Ferros. 
Resumo: Contempla a realização de estratégias e de avaliações parasitológicas em         
manipuladores de alimentos, escolares e funcionários de escolas públicas de Pau dos Ferros. Nesse              
propósito, serão desenvolvidas ações de aplicação de questionário, exames de fezes e atividades de              
educação em saúde. 
Objetivo: Avaliar os manipuladores de alimentos e escolares de uma escola do município de Pau dos                
Ferros com vistas a interromper o ciclo biológico dos parasitas intestinais. 
Descrição do Público-Alvo: Manipuladores de alimentos; funcionários e professores das escolas           
públicas escolares 1º a 5º ano e pais. 

 

 

 

 

Nome: Projeto CARAVANA CAC/UERN: Universidade e Escola – uma relação possível - II 

 



 

Resumo: Atividade a ser desenvolvida pelos cursos do Campus de Caicó (CAC), visando oferecer              
esclarecimentos sobre o perfil dos futuros profissionais formados pela UERN. Nessa versão, o projeto              
desenvolverá palestras em Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Médio e em Cursos            
Pré-Vestibular da região do Seridó, no RN, fomentando o despertar do interesse pela continuidade da               
vida escolar (e início de uma vida acadêmica), trazendo informações acerca do perfil profissional dos               
cursos ofertados pela UERN, em Caicó/RN. 
Objetivo: Possibilitar aos estudantes do Ensino Fundamental, Médio e de Cursos Pré-Vestibular            
conhecimentos sobre o perfil profissional dos cursos ofertados pela Universidade do Estado do Rio              
Grande do Norte, especificamente os do Campus de Caicó. 
Descrição do Público-Alvo: Estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental, Estudantes do Ensino             
Médio e Estudantes de Cursos Pré-Vestibulares. 

Nome: Projeto Educação e saúde no ensino médio 
Resumo: O estreitamento de vínculo entre Instituição de Ensino Superior e Instituição de Ensino Médio,               
no sentido de trazer a comunidade estudantil que perspectiva ao ingresso na Universidade, na              
experienciação de atividades de aproximação com Educação em Saúde e Programas de Saúde das              
Comunidades, mediante realização de atividades interativas e convite à participação de demais eventos             
e projetos da mesma IES. 
Objetivo: Trazer ao espaço da escola, ações em saúde a partir de discussões sobre Promoção da                
Saúde, Prevenção de doenças e agravos, Violência, Saúde do Adolescente, Saúde da Mulher e Saúde               
da Família. 
Descrição do Público-Alvo: Alunos e equipe pedagógica da Escola mencionada, das turmas de 1º a 3º                
ano do Ensino Médio. As atividades serão direcionadas ao ano e dimensionadas conforme o quantitativo               
de alunos por turma conforme as demandas das reuniões anteriores. 

Nome: Projeto INVTUR - Inventário da Oferta Turística do Município de Grossos/RN 
Resumo: Encaminhar estudos relativos ao planejamento turístico em âmbito municipal. Assim, as            
atividades serão realizadas, tendo como foco o município de Grossos. Objetivo: Realizar a construção              
do inventário turístico do município de Grossos. 
Descrição do Público-Alvo: Iniciativa privada e poder público. 

Nome: Projeto Nucléolo do Estudo do Fígado 
Resumo: O Nucléolo do Fígado terá como objetivo prestar assistência a pacientes com doenças              
hepáticas no que diz respeito ao diagnóstico, tratamento e encaminhamento para instituições de alta              
complexidade em Mossoró/RN, Natal/RN e Fortaleza/CE dos casos mais graves e paracenteses de             
alívio e diagnóstico em pacientes ascite, acompanhamento de pacientes portadores de Hepatite 'C',             
vacinação contra hepatite 'A' e 'B', grupo de apoio aos portadores de hepatite 'C', criação da biblioteca                 
eletrônica em hepatologia, estudos de casos clínicos, estudos científicos na área de hepatologia,             
fomentação de pesquisas científicas na área de hepatologia, campanhas de prevenção `Hepatite 'C',             
enfim, ser referencial. 
Objetivo: Prestar serviço especializado a pacientes portadores de doenças hepáticas. 
Descrição do Público-Alvo: Pacientes portadores de patologias hepáticas. 

Nome: Programa Raízes da Cultura Sertaneja (PROCULT) 
Resumo: As ações acadêmico-culturais e extensionistas do PROCULT são realizadas na sede do             
Museu de Cultura Sertaneja e em escolas e instituições públicas e privadas da região do Alto-Oeste                
potiguar e de regiões de fronteiras dos estados do Ceará e Paraíba. Para realização das ações do                 
PROCULT, as equipes atuam em conjunto com a direção executiva e com os servidores do Museu de                 
Cultura Sertaneja, para atendimento à comunidade acadêmica, escolar e a sociedade em geral. 
Objetivo: Desenvolver ações extensionistas que ampliem o conhecimento, o acesso e a valorização do              
patrimônio histórico, cultural, econômico e político do sertão nordestino, bem como atividades            

 



 

científico-pedagógicas em torno da memória e da identidade cultural da região. 
Descrição do Público-Alvo: constituído de diferentes segmentos da comunidade acadêmica,          
professores e alunos da rede pública de ensino e pela sociedade em geral. 

Nome: Projeto Saber Cuidar: educação continuada em saúde 
Resumo: O projeto é de continuidade e acontece desde 2011, os atores proponentes utilizam              
metodologias ativas para melhoria do processo de ensino aprendizagem pretendo sensibilizar os            
profissionais e construir de maneira mais sólida os conhecimentos adquiridos na educação continuada             
realizando, assim, um processo de aprendizagem significativa, capaz realmente de transformar a            
realidade fragmentadora e desumanizante dos serviços de saúde.  
Objetivo: Promover educação continuada para a equipe multiprofissional do Hospital Regional Tarcísio            
de Vasconcelos Maia (HRTVM), a fim de estimular a parceria entre o HRTVM e a Faculdade de                 
Enfermagem da UERN. 
Descrição do Público-Alvo: Profissionais da equipe Multiprofissional de saúde do Hospital Estadual            
Tarcísio de Vasconcelos Maia. 

AÇÕES DE EXTENSÃO 2014 

Nome: Curso de Extensão a Distância em Mídias na Educação – 2014 
Resumo: O curso é direcionado para a formação continuada de professores da rede pública de ensino,                
tendo como objetivo proporcionar uma visão integrada e uma vivência pedagógica articulada do uso de               
diferentes mídias nas atividades pedagógicas.  
Objetivo: Contribuir para a formação de 345 profissionais em educação, em especial professores da              
Educação Básica, capazes de produzir e estimular a produção dos alunos nas diferentes mídias, de               
forma articulada à proposta pedagógica e a uma concepção interacionista de aprendizagem. 
Descrição do Público-Alvo: Professores da rede pública de ensino. 

Nome: Projeto Gestão de Finanças Pessoais: uma contribuição para a educação financeira na cidade              
de Mossoró-RN 
Resumo: Essa ação consiste em ensinar, com o envolvimento de alunos do curso de Ciências               
Contábeis, finanças pessoais e motivar os participantes do curso a administrarem melhor o seu dinheiro               
e recursos através de planejamento e controle de um orçamento doméstico.  
Objetivo: Disseminar conceitos de educação financeira e de consumo consciente, com a finalidade de              
gerenciar melhor as finanças pessoais, entendendo o real alcance da própria renda. 
Descrição do Público-Alvo: Alunos, empresários e população em geral. 

Nome: Projeto Corpo Humano Real e Fascinante 
Resumo: O laboratório de Anatomia Humana proporciona aos discentes do Campus de Caicó contato              
com a realidade social e oportunidade de desenvolver suas habilidades curriculares para prática             
profissional. Ainda, permite a interação e aprofundamento das relações entre a educação básica e o               
ensino superior, buscando aprofundar, aplicar e criar formas de atuação da universidade frente as              
escolas públicas e privadas no desenvolvimento da inclusão social e educação científica.  
Objetivo: Promover a difusão e popularização das ciências morfológicas, tornando-a acessível ao senso             
comum, a fim de contribuir com a revitalização do ensino de ciências naturais e biológicas nas escolas e                  
com a construção de uma nova consciência sobre saúde e preservação da vida com qualidade nos                
cidadãos do RN. 
Descrição do Público-Alvo: Alunos de escolas públicas e privadas, professores de ensino fundamental             
e médio, alunos de cursos técnico e auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde. 

Nome: Projeto Custo de Vida Patu 
Resumo: Trata-se de um projeto de continuidade para o acompanhamento sistemático dos preços             

 



 

através das variações apresentadas ao longo do tempo, possibilitando calcular o índice de custo de vida.  
Objetivo: Pesquisar, mensalmente e permanentemente, as variações de preços na cidade de Patu/RN,             
para cálculo e divulgação do custo de vida da cidade, a partir de uma cesta básica de produtos, definida                   
previamente em pesquisa junto à comunidade, como forma de contribuir efetivamente para a tomada de               
decisões de consumo dos agentes econômicos locais. 
Descrição do Público-Alvo: Comunidade em geral (agentes econômicos, consumidores, etc). 

Nome: Projeto Direito, Informação e Democracia 
Resumo: As atividades inerentes ao Projeto de Extensão 'Direito, informação e cidadania' serão             
efetivadas mediante a realização, por parte dos extensionistas e convidados, de programas radiofônicos             
versando sobre temas jurídicos previamente selecionados e estudados. Objetivo: Efetivar a transmissão            
de informações jurídicas por parte dos extensionistas ao público ouvinte das principais rádios situadas              
na cidade do Natal. 
Descrição do Público-Alvo: Ouvintes da Rádio Nordeste AM 900. 

Nome: Projeto Parentalidade Feliz e Responsável 'PAR FELIZ' 
Resumo: O Parentalidade Feliz e Responsável “PAR FELIZ” é um projeto de extensão que buscou               
desenvolver ações de educação de caráter interdisciplinar e multiprofissional com vistas a promoção da              
saúde integral da mulher e do homem no período gravídico-puerperal e da criança.  
Objetivo: Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência prestada às mulheres no ciclo              
gravídico-puerperal pela Maternidade Santa Luiza de Marilac (MSLM), Unidade Básica de Saúde            
Caetano Bezerra do Nascimento e Unidade Básica de Saúde Vereador João Bezerra de Souza de Pau                
dos Ferros. 
Descrição do Público-Alvo: Mulheres grávidas, puérperas e mães, com seus respectivos           
companheiros e familiares. 

Nome: Projeto Um olhar multidisciplinar das drogas na escola 
Resumo: Uso de metodologias lúdicas no ensino de escolas públicas de Natal, de forma a trabalhar a                 
temática das drogas em todas as áreas do conhecimento com a sua especificidade. Objetivo: Mostrar               
para os aprendentes a nocividade das drogas. 
Descrição do Público-Alvo: Alunos de escolas públicas. 

AÇÕES DE EXTENSÃO 2015 

Nome: Programa BALE - 9ª Edição: mediação e autoformação de leitores 
Resumo: O 'Programa BALE (Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas) ancora-se nos            
pressupostos da mediação e autoformação que se concretiza em cinco Projetos ou “Canteiros”:             
Formação (Projeto BALE Formação), Informação (Projeto BALE.Net), Encenação (Projeto BALE Em           
cena), Contação (Projeto BALE Ponto de leitura) e Ficção (Projeto Cine BALE Musical). A metodologia               
incide na realização de visitas semanais e alternadas às escolas das cidades de Pau dos Ferros,                
Umarizal, Frutuoso Gomes, Patu, São Miguel e Portalegre/RN. OS “canteiros” contemplam as diferentes             
artes: literárias, cênicas e circenses, arte-educação, arte cinematográfica aliada a musical e a arte              
digital, as quais se desdobram em atividades destinadas para alunos das escolas contempladas e              
comunidade em geral. 
Objetivo: Desenvolver ações que envolvam a “MEDIAÇÃO E AUTOFORMAÇÃO DE LEITORES”, tendo            
como estratégia os seguintes “Canteiros”: Formação, Informação, Encenação, Contação e Ficção,           
articulados ao desenvolvimento de habilidades de leitura (oral/escrita) e produção textual (oral/escrita). 
Descrição do Público-Alvo: Crianças, jovens e adultos de qualquer idade. 

Nome: Programa Mais Saúde 
Resumo: O programa Mais Saúde oferece prática de atividades físicas como caminhada e corrida              

 



 

orientada, bola da quadra, dança, ginástica, práticas corporais alternativas, natação, atividade rítmica            
infantil, badmintona; avaliações médicas, físicas e nutricionais, de forma periódica e gratuita. 
Objetivo: Desenvolver ações articuladas na área de promoção da saúde e a prevenção de doenças, por                
meio de intervenções propostas em projetos de extensão das faculdades da UERN, que apresentam              
como meta a melhoria da qualidade de vida. 
Descrição do Público-Alvo: Professores e seus dependentes, técnico-administrativos, alunos da          
UERN, bem como a comunidade externa, ou seja, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos,             
portadores ou não patologias (Soropositivos, hipertensos, obesos, cardíacos) ou portadores de           
necessidades especiais. 

Nome: Projeto English for Kids: Inglês para crianças na comunidade 
Resumo: Oferta de cursos de inglês em escolas públicas das cidades do Alto Oeste Potiguar. 
Objetivo: Ofertar cursos de língua inglesa para crianças dos 4º e 5º anos oriundas de escolas públicas                 
das cidades do Alto Oeste Potiguar (RN) 
Descrição do Público-Alvo: Alunos da comunidade de dois municípios: Umarizal e Martins. 

Nome: Projeto Socioeducativo sobre HPV, sua prevenção e vacinação 
Resumo: O Projeto de Extensão Socioeducativo sobre HPV, sua Prevenção e Vacinação é uma ação               
intervencionista para a construção de conhecimentos no âmbito do HPV e sua imunização, objetivando              
promover saúde e impacto social pelo envolvimento da comunidade. Tem, ainda, como finalidade,             
formar profissionais mais humanizados, criativos e autônomos em relação à comunidade.  
Objetivo: Propiciar ações de Promoção da Saúde à população no sentido de promover o fortalecimento               
das políticas públicas associadas às questões relevantes de saúde e cidadania, divulgando informações             
sobre o HPV e a importância da sua imunização. 
Descrição do Público-Alvo: Estudantes do Ensino Fundamental e mulheres e adolescentes atendidas            
no Ambulatório de Ginecologia da FACS-UERN 

AÇÕES DE EXTENSÃO 2016 

Nome: Combatendo o Bullying nas Escolas: pelo direito à dignidade 
Resumo: O Projeto 'Combatendo o bullying nas escolas: pelo direito à dignidade' visa estabelecer,              
primeiramente um diálogo amplo em torno de um dos temas de maior evidência na contemporaneidade,               
que seja a problemática dessa prática no seio das instituições de ensino. Para desenvolver tal               
abordagem crítica de conscientização, serão habilitados os extensionistas em nível          
sócio-filosófico-jurídico para levar essas discussões às Escolas Públicas selecionadas. Vários serão os            
recursos, uma vez que o tema é amplamente divulgado na imprensa; e, muitas são as ilustrações de                 
casos com consequências destrutivas por causa da falta de respeito e de intolerância. Utilizando-se de               
recursos midiáticos e de multimídia, os extensionista, auxiliados e instruídos previamente abordarão            
debates e solicitarão engajamento do público-alvo, no sentido de produção de trabalhos, que             
demonstrem um retorno (e/ou aprendizado) da fixação do tema explorado. Por fim, os discentes também               
se enriquecerão humanisticamente, eticamente e profissionalmente, uma vez que terão um contato mais             
profundo e crítico do Direito com a Sociedade. 
Objetivos: Conscientizar e sensibilizar um público-alvo específico para que se possa construir            
alternativas preventivas de combate ao 'bullying' em algumas escolas selecionadas; criar uma            
conscientização, no público-alvo do projeto, para o fato de ser a prática do 'bullying' algo prejudicial às                 
expectativas sociais, pois atenta contra a dignidade do outro; despertar as potencialidades ético-morais             
dos alunos envolvidos, para, gradualmente, formatar uma sociedade mais respeitosa e solidária. 
Descrição do Público-Alvo: Alunos do ensino médio, vinculados as escolas contempladas, que            
receberão, através dos Professores engajados no Projeto, bem como dos Alunos Extensionistas (os             
graduandos do Curso de Direito, regularmente matriculados que se engajem no projeto), “informação e              
conhecimento” como resultado dos estudos e debates, os quais serão repassados através de             

 



 

exposições orais que prestigiarão toda uma parcela de estudantes do ensino médio, em um autêntico               
projeto voltado para a formação crítica cidadã, conscientizando-os em nível ético e jurídico para um               
aperfeiçoamento do exercício da Cidadania e reconhecimento da Dignidade. Ainda sendo realizado um             
evento semestralmente para o público interno da UERN, onde todos os alunos do curso estarão               
convidados. 

Nome: Educação Ambiental na Construção do Conhecimento 
Resumo: O presente programa será realizado em uma escola municipal do nível fundamental de              
Mossoró tentando colaborar no desenvolvimento de projetos de educação ambiental nessa instituição, e             
graças ao sucesso da sua realização, os seus coordenadores pretendem torná-lo semestral, isto é, um               
programa à ser realizado em diferentes escolas na nossa região, possibilitando a indissociabilidade             
desejada ensino-pesquisa-extensão. 
Objetivo: Implementar ações que favoreçam o despertar da consciência ambiental nas crianças alunas             
das escolas escolhidas; Sensibilizar a população (alunos, pais, professores, etc) sobre os temas             
ambientais e a inter-relação homem/ambiente; Ressaltar a importância da relação entre os organismos             
que integram os ecossistemas; formar um grupo com os professores dos departamentos de química,              
gestão ambiental e biologia que se comprometam a realizar este projeto anualmente. 
Descrição do Público-Alvo: Alunos do ensino fundamental da escola municipal Raimundo Fernandes,            
5 alunos do curso de gestão ambiental e 1 aluno do curso de licenciatura em ciências biológicas da                  
UERN, além de 2 professores da mesma instituição. esse projeto contará com a colaboração de dois                
professores de outras instituições: O Prof. Dr. Celsemy Eleutério Maia na gincana do jardim suspenso e                
a pra. Dra. Nrma Maria de Barros Benevides, na gincana do óleo. Os demais serão os alunos, pais,                  
professores, diretores, etc das escolas participantes. 
 

Nome: FILOARTE - Filosofia no Contexto das Artes 
Resumo: O Projeto de Extensão FILOARTE tem como finalidade investigar de modo teórico e prático o                
contexto das afetações de atividades ligadas às artes diversas sobre seus membros na associação com               
o exercício do filosofar. Tal estudo deve ocorrer a partir da expressão de artistas do corpo discente,                 
docente, técnico-administrativo desta Universidade, além da comunidade em geral. Para tanto, serão            
realizados estudos teóricos e exercícios artísticos regulares. Cabe ainda a este projeto se exercitar, às               
vezes, em eventos, reuniões, visitas de autoridades, seminários, simpósios, encontros, escolas, etc. Tais             
exercícios ocorrerão em forma de lazer, descontração e informação entre os envolvidos, disseminando a              
Filosofia da música e das artes diversas. Acontecerão apresentações a cada trinta dias desde o começo                
de sua aprovação com duração de duas horas cada apresentação. O espaço físico de tais               
apresentações serão decididos de acordo com a natureza de tais apresentações. Serão utilizadas oito              
horas mensais para a execução do projeto. 
Objetivo: Contribuir com o processo de exercício da Cultura e da Arte, promovendo o desenvolvimento               
de atividades artísticas no espaço universitário. 
Descrição do Público-Alvo: Alunos, Professores, Técnicos, membros da sociedade 

Nome: Práticas de leitura e escrita no ensino fundamental: interação universidade-escola 
Resumo: O projeto se propõe a ser um espaço de articulação e reflexão sobre o ensino de produção                  
textual, com o objetivo de estabelecer o diálogo entre a universidade, professores e alunos do ensino                
fundamental de escolas públicas açuenses, tendo em vista a renovação contínua das práticas de              
linguagem. Promovida pelo Departamento de Letras Vernáculas do Campus de Açu (CAWSL), esta             
proposta extensionista conta com o apoio do grupo de pesquisa Práticas discursivas, linguagens e              
ensino (PRADILE) e do Mestrado Profissional em Letras (Profletras). Para tanto, serão realizadas             
oficinas para professores e alunos do ensino fundamental, nas quais serão oferecidas orientações sobre              
produção textual, desde a interação professor-aluno, aspectos enunciativos e formais até a ortografia             
vigente. A expectativa é que o projeto contribua para a formação dos alunos do curso de Letras do                  

 



 

CAWSL e dos professores em serviço, demonstrando-lhes a necessidade de envolvimento deles nas             
práticas de linguagem requeridas do aluno do ensino fundamental.  
Objetivo: Estabelecer diálogo entre a universidade e o ensino fundamental de Assu, tendo em vista a                
implementação de novas práticas pedagógicas de seus professores em formação e em formação             
continuada, no tocante às atividades de leitura e escrita; promover oficinas com atividades que envolvam               
a produção, a circulação e a recepção de diferentes gêneros discursivos em variadas situações de               
interação cotidiana e escolar; subsidiar teórico-metodologicamente os professores para práticas de           
leitura e escrita de gêneros diversos junto aos seus alunos; oferecer ferramentas para a ampliação das                
competências sociodiscursivas docentes no ensino da língua portuguesa; contribuir para reduzir, nas            
escolas públicas açuenses, o baixo índice no IDEB (Índice de desenvolvimento da Educação Básica) no               
que se refere às práticas de leitura e escrita no ensino fundamental. 
 
Descrição do Público-Alvo: Professores, equipe pedagógica e alunos de ensino fundamental da rede             
pública, professores da UERN 

 

A Tabela 2 ilustra ações de extensão desenvolvidas pelos Departamentos          

Acadêmicos, envolvendo temáticas e perspectivas formativas relacionadas a Direitos         

Humanos; Cidadania; Inclusão Social; Diferenças; Multiletramento (incluindo o        

letramento digital); Cultura e Educação. Essas ações envolvem algumas das pautas de            

diálogo formativo com a comunidade externa envolvida nas atividades de Extensão da            

UERN. As ações evidenciadas na Tabela 1 e 2 mostram a concretização das políticas              

institucionais expressas no PDI (2008) por meio do compromisso social da UERN/            

PROEX, com a democratização do conhecimento gestado do/no processo formativo na           

imbricada relação ensino-pesquisa-extensão.  

A política de inclusão da UERN, referenciada no PDI (2008) em consonância            

com os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, vem se consolidando ano a             

ano através de várias ações de Extensão de Apoio a Inclusão. Nos últimos 04 anos, a                

PROEX tem o registro de várias ações formativas na área da inclusão, conforme             

Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Cursos de Extensão na área de Inclusão - 2013-2016  

Ação de Extensão Número de ofertas 
Curso Ledor 6 turmas 
Curso Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS 8 turmas 
Curso Intérprete de LIBRAS 3 turmas 

 



 

Cursos de Formação Continuada: conceitos e 
práticas em Educação Especial e Inclusão 

1 turma 
 

Orientação e Mobilidade 3 turmas 
 

4. Ações de Extensão por Campus avançado 

  

Gráfico 5 - Ações de Extensão por Campus 

A UERN desenvolve ações de Extensão nos 06 campus de sua abrangência            

territorial. Sendo o Campus Central - Mossoró/RN e o Campus de Pau dos Ferros os               

que se destacam pelo número de ações. O primeiro justifica-se em função da maior              

concentração de cursos, professores, técnicos e alunos, o que demanda mais           

atividades nas três atividades meio da formação, o ensino, a pesquisa e a extensão.              

Pau dos Ferros tem contribuído com ações de Extensão de maior amplitude, por meio              

de Núcleos de Extensão que agregam Programas e Projetos, principalmente na área            

 



 

de leitura e línguas estrangeiras. O Campus de Natal, seguido dos demais Campi             

Avançados apresentam um menor número de ações, evidenciado a importância de           

incentivo político-acadêmico que potencialize as ações de extensão nesses espaços.          

Nesse sentido, a PROEX, para o semestre de 2016, ampliou significativamente as suas             

bolsas de extensão de 20 para 70 bolsas, na fonte 100 - financiamento interno,              

aumentando quantitativamente e qualitativamente o número de ações de extensão com           

carga horária e com bolsa nos diferentes campus.  

O semestre de 2016, já evidencia os resultados da política qualificadora da            

extensão por meio da seleção de ações por edital de carga horária, ampliando em mais               

100% o número de ações com carga horária e bolsa de extensão. 

 

5. Ações de Extensão por Unidades Acadêmicas 

 

Gráfico 6 - Ações de Extensão por Unidades Acadêmicas 

No gráfico 06 podemos observar a distribuição das ações de Extensão nas            

Faculdades dos diferentes campus da UERN. A análise dos dados nos remete a uma              

 



 

confluência de fatores que influenciam o quantitativo dessas ações, oscilando para           

mais ou para menos, como: disponibilidade de carga horária para a realização das             

ações pelos Departamentos, movimentos grevistas como o ocorrido no período de 5            

meses no ano de 2015; o orçamento com fonte interna e ou externa para ações de                

extensão, e ainda, o período de ênfase na instituição em implantar e consolidar Cursos              

de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu.  

 

6.Certificados Expedidos nas Ações de Extensão 

 

 

Gráfico - 7  Certificados Expedidos pela PROEX  

Os certificados expedidos pela Pró-Reitoria de Extensão da UERN mostra, em           

parte, a dimensão das ações no que diz respeito ao público envolvido mais diretamente              

na atividade realizada. Nesse sentido, uma ação de extensão só é considerada            

consolidada quando o coordenador envia o Relatório Final via sigproj.uern.br, e, se            

 



 

emite os certificados dos envolvidos. A depender da ação, como o Projeto do Festival              

de Teatro da UERN - FESTUERN, com abrangência no RN, esse certificado só             

contabiliza o público que realiza a ação, ou seja, professores, alunos e técnicos da              

UERN; professores e alunos das escolas envolvidas e artistas de teatro que contribuem             

com processos formativos nas escolas. Nesse caso, mas especificamente, o grande           

número de público assistentes das peças não são certificados, não entrando na            

contabilidade dos certificados expedidos. 

Destaca-se no gráfico 07 a relação invertida de números de certificados, quando            

comparado ao gráfico 1, ou seja, apesar do ano de 2013 apresentar um maior número               

de ações de extensão institucionalizadas, o número de certificado expedido é menor            

que os anos subsequentes, os quais registram um número menor de ações de             

extensão institucionalizas na PROEX. 

7. Publicações de trabalhos acadêmicos relacionados às ações de Extensão 

 

Gráfico 8 - Publicações resultantes de Atividades de Extensão  

 



 

As atividades de extensão, através dos registros nos Relatórios Finais          

elaborados pelos coordenadores de cada ação, têm revelado um maior número de            

publicações em Anais de Eventos, seguidos de outras publicações, artigos completos           

e, apesar de menor número de publicações em livros, em crescimento a cada ano . No                

quadriênio, registra-se um total de 390 publicações. 

Em 2013, dos 50 relatórios enviadas a PROEX de um total de 122 ações               

institucionalizadas, tem-se o registro de 58 publicações em anais de eventos, podendo            

se referir a artigos completos, resumos expandidos e resumos simples. 22 artigos            

completos e 42 registros em outras publicações, como artigos em jornais, vídeos, blogs             

etc. Em 2013, tem-se um total de 122 publicações relacionadas as atividades de             

extensão da UERN. 

 Em 2014, dos 15 Relatórios Finais enviados a PROEX, de um total de 65 ações               

institucionalizadas, tem-se o registro de 41 publicações, sendo 27 definidas como           

outras, seguidas de 8 artigos completos, 5 publicações em anais e um registro de              

publicação em livro. 

Em 2015, em função de uma maior preocupação em acompanhar e avaliar as             

ações desenvolvidas pelos Departamentos acadêmicos junto as comunidades externas         

envolvidas, a PROEX, através da Diretoria de Extensão, inicia um processo de maior             

sensibilização e cobrança dos Relatórios Finais das Ações de Extensão, como           

prerrogativa para a continuidade da ação e ou submissão, pelo coordenador, a novas             

ações. Essa política eleva o número de Relatórios para 100% de um total de 56 ações                 

institucionalizadas em 2015. Nesse ano tem-se o registro de 114 publicações, sendo            

70 publicações em Anais, seguidas de 25 em outros, 18 em artigos e 3 em livros. 

Em 2016, tivemos o envio de 81 relatórios de 120 ações. Considerando que a              

PROEX só considera concluída as ações com o envio do relatório final, essa demanda              

de não envio vai sendo sanada com a solicitação aos Departamentos acadêmicos que             

estão lotados os professores coordenadores das ações. Nesse ano observa-se um total            

111 produtos de extensão publicados. 

 



 

Como política de valorização e divulgação da Produção acadêmica na área da            

Extensão, a PROEX vem desde 2013 publicando a sua própria Revista de Extensão -              

Revista Extendere, com periodicidade semestral, revista que conquistou Qualis B5 em           

2017. Essa premissa está apresentada nas Diretrizes e ações de Extensão           

(PDI-UERN, 2008), nas quais o estímulo a produção de artigos resultantes das            

atividades de extensão é uma das prioridades. 

Nesse mesmo sentido, a PROEX tem realizado o Salão de Extensão junto ao             

Colóquio de Extensão, com o objetivo de socializar e discutir os trabalhos resultantes             

das ações de extensão desenvolvidas anualmente, esse processo tem como produto,           

os Anais do Colóquio de Extensão com os artigos produzidos. 

 

8. O Público-alvo envolvido nas Ações de Extensão  

 O quantitativo do público-alvo envolvido tem como fonte os Relatórios Finais das            

Ações de Extensão encaminhados à PROEX no Quadriênio 2013-2016, podendo ser           

visto no Gráfico 9. Os dados consideram: 2013 (122 ações com 41% dos relatórios              

enviados); 2014 (57 ações com 26% dos relatórios enviados) 2015 (56 ações com             

100% dos relatórios enviados) e em 2016 (120 ações com 81 relatórios enviados). 

 



 

 

Gráfico 9 - Público Alvo envolvido nas Ações de Extensão  

Considera-se público-alvo os sujeitos para as quais as ações de extensão são            

planejadas e realizadas. Nesse sentido, a PROEX, em consonância com a natureza da             

extensão que consiste em uma atividade prática que instiga a relação com a             

comunidade externa através do diálogo plural e de ações concretas percebidas como            

uma demanda social, contabiliza como público-alvo o quantitativo de comunidade          

externa presentada pelos coordenadores nos Relatórios Finais encaminhados via         

SigProj. O publico alvo é assim, resultado do número de relatórios encaminhados, o             

que justifica o ano de 2015, mesmo tendo o número menor de ações, apresentar um               

número quantitativamente maior que os anos anteriores, já que em 2015 temos 100%             

dos relatórios encaminhados. Em 2016, coerente com o crescimento das ações           

realizadas, observa-se um aumento significativo do público-alvo atingido, ressaltando         

que cursos e eventos vinculados a Programas e Projetos tem seu público contabilizado. 

 



 

Destaca-se ainda em relação ao público-alvo que algumas ações de extensão           

estimam seu público-alvo em função da natureza da ação, como exemplo, as            

atividades envolvendo público de rádio e TV, e ainda, atividades com público de teatro.  

 

9. Discentes  

A extensão se desenvolve com o protagonismo de alunos, professores, técnicos           

e comunidade externa. No entanto, quando pensamos no processo formativo          

acadêmico-profissional, podemos afirmar que o discente se destaca nessa relação,          

uma vez que tem a oportunidade do exercício da práxis, da ação refletiva e              

ressignificada por meio da ação, do saber da experiência. Fomentar ações envolvendo            

cada vez mais alunos bolsistas e voluntários é meta prioritária e busca constante da              

PROEX/UERN. Nos Gráficos 10 e 11, o número de discentes envolvidos em ações de              

extensão. No Gráfico 11, o número de alunos com bolsas da PROEX. 

 

Gráfico 10 - Discentes envolvidos em ações de extensão - Bolsistas e Voluntários 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Discentes envolvidos em ações de extensão - Bolsistas UERN e Bolsistas PROEX 

Observa-se a importância do PROEXT/MEC como política nacional de extensão          

no incentivo a participação do aluno como bolsista nessas atividades. Nos 4 anos em              

análise, um significativo número de alunos bolsistas com fomento externo fizeram parte            

das ações de extensão desenvolvidas pelos Departamentos acadêmicos.  

10. Docentes nas Ações de Extensão 

Em 2014, a PROEX inicia um processo de seleção dos Projetos de Extensão             

através de Editais de Carga Horária. Com critérios mais uniformizados e objetivando            

qualificar mais as ações de extensão, os professores elaboram suas propostas e            

encaminham para análise e parecer da Comissão de Extensão da UERN. Esse            

processo, de início, ocasionou uma redução no número de ações e,           

consequentemente, no número de docentes envolvidos. Se em 2013 o processo de            

submissão de ações com carga horária era contínuo, a partir de 2014 o professor              

 



 

precisa se organizar em um tempo estabelecido no edital, para submeter sua proposta             

ao pleito de carga horária. Esse dado pode ser observado no gráfico 12.  

 

Gráfico 12 - Docentes envolvidos em Ações de Extensão 

A atividade extensionista possibilita ao docente rever perspectivas        

epistemológicas e metodológicas de pensar e fazer pesquisa e ensino com base no             

diálogo plural de saberes, no qual, a inteligibilidade das práticas dos sujeitos/atores            

envolvidos se constituem, junto com os saberes científicos, em saberes legítimos. 

Nesse veio, o professor que se organiza academicamente no exercício da           

indissociabilidade entre ensino-pesquisa e extensão, torna-se mais apto a pensar o           

conhecimento situado no cotidiano, na vida. Com esse entendimento, a PROEX/UERN           

tem estabelecido uma política que assegura aos docentes uma carga horária semanal            

de até 8 horas para coordenar Projetos e de até 10 horas semanais para coordenar               

Programas de Extensão nos Campi e Unidades Acadêmicas em que são lotados,            

dados observados nos Gráficos 13 e14. 

 

 



 

 

Gráfico 13 - Docentes envolvidos em Ações de Extensão por Campus 

 

Gráfico 14 - Docentes envolvidos em Ações de Extensão por Unidades – Acadêmicas 

 

 



 

Os docentes participam das ações de extensão na condição de coordenadores           

ou membros; cada membro tem a disponibilidade de até 04 horas semanais para as              

atividades de extensão as quais está envolvido. No Gráfico 15 percebemos que, em             

relação ao número de atividades realizadas em 2013, em 2014, 2015 e 2016, o número               

de professores como membros envolvidos em ações de extensão cresceu          

significativamente. 

Destacamos ainda, que o número de professores envolvidos deve ser associado           

a preocupação com a qualificação da extensão, ou seja, os projetos são oriundos dos              

Departamentos Acadêmicos, passam por um parecer técnico na Diretoria de Extensão           

- DIEX, é submetido a avaliação de pareceristas com critérios de avaliação, voltam,             

quando necessário, por meio de diligência, para os propositores, e é submetido a             

aprovação na Comissão de Avaliação.  

Esse trâmite, juntamente com as discussões formativas na Comissão de          

Extensão e na PROEX, com seus professores e técnicos, tem possibilitado a            

elaboração de projetos mais referenciados teoricamente e metodologicamente e em          

diálogo com os princípios da extensão universitária, ou seja, pautados em uma            

atividade inter e transdisciplinar; indissociável a pesquisa e ao ensino e,           

necessariamente inspirada na relação dialógica com a comunidade.  

Em 2013 foram 278 professores envolvidos diretamente em ações de extensão;           

em 2014 foram 178; em 2015 foram 183 e em 2016 participaram de projetos e               

programas de extensão 363 professores. 

 



 

 

Gráfico 15 - Docentes envolvidos nas Ações de Extensão como Coordenadores e Membros 

11. Técnicos  Administrativos envolvidos em Ações de Extensão 

A UERN tem como política institucional assegurar ao técnico administrativo,          

mesmo não estando envolvido diretamente nas demais atividades-meio do processo          

formativo (ensino e pesquisa), o direito a participar como membro de atividades de             

extensão, colaborando assim, com sua autoformação e com a formação dos demais            

atores envolvidos. Na UERN as áreas temáticas que mais tiveram ações de extensão             

com a participação de técnicos administrativos nos anos de 2013 - 2016, foram Direitos              

Humanos e Justiça, Educação e Cultura. No Gráfico 16 o quantitativo de técnicos que              

participam como membros em atividades de extensão. O número de técnicos           

envolvidos vem crescendo a cada ano, chegando a 69 técnicos em 2016. 

 



 

 

Gráfico 16 - Técnicos Administrativos como membros em Atividades de Extensão 

 

12. Captação de Recursos 

Os recursos financeiros para o desenvolvimento das atividades de extensão são           

provenientes de fontes interna - Fonte 100/ UERN e fontes externas. Nos anos de              

2013-2015, a PROEX teve como recurso interno o auxílio destinado a 45 bolsas para              

alunos, sendo a captação com recursos externos, um quantitativo bem mais           

significante, uma vez que, além das bolsas, é captado recursos para outras rubricas,             

como material e equipamentos. Em 2016, a Fonte 100/UERN, disponibiliza 70 bolsas            

para alunos na Extensão e os recursos externos começam a reduzir em função da              

situação econômica do país. 

Nos gráficos 17 e 18 as ações aprovadas com recursos externos e o total de               

recursos captados nessa fonte.  

 



 

 

Gráfico 17 - Ações Aprovadas no PROEXT/MEC 

 

 



 

Gráfico 18 - Recursos Captados em editais do PROEXT/MEC 

 

13. Projetos de Extensão da UERN: narrativas em Imagens  

A) Práticas de Leitura e Escrita no Ensino Fundamental: interação Universidade e            

escola. (II Edição/2016) 

Departamento de Letras Vernáculas Língua 

Portuguesa do Campus de Assu 

Coordenadora da ação: Profa. Dra. Risoleide Rosa Freire de Oliveira 

 

Projeto de extensão direcionado a professores e discentes do ensino fundamental,            

com vistas a estabelecer diálogo entre a universidade e as escolas públicas do             

município de Açu, de forma a renovar as práticas de linguagem. As ações executadas              

objetivam: promover oficinas com atividades que envolvam a produção, a circulação e            

a recepção de gêneros discursivos em situação escolar e extraescolar; subsidiar           

teórico e metodologicamente os docentes para atividades de leitura e escrita junto aos             

seus alunos; oferecer ferramentas para a ampliação das práticas sócio-discursivas          

docentes no ensino da língua portuguesa; contribuir para elevar, nas escolas públicas            

do município, o índice no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) no             

que tange às práticas de leitura e escrita no ensino fundamental.  

 

 



 

 

Figura 1-- Oficina: Gêneros Textuais 

 

Figura 2: Oficina: Práticas de Leitura I 

 



 

 

Figura 3: Oficina: Práticas de leitura e letramento 

 

B) Camerata de Cordas 

Departamento de Letras/Curso de Música – Campus Central 

Coordenador: Prof. Isac Rufino 

 

O Projeto tem por objetivo formar reunir um grupo de alunos que estudam instrumentos              

da família do violino envolvendo discentes do curso de graduação em Música da             

UERN, Conservatório de Música e pessoas da comunidade em geral. Visa propiciar a             

prática de conjunto bem como a criação de um laboratório musical acadêmico e a              

formação de público. As atividades musicais dialogam com diversas disciplinas do           

curso de música, reforçando a vivência prática dos conteúdos. Com ensaios semanais            

o Projeto tem um grupo avançado e um iniciante oportunizando a participação de mais              

pessoas com níveis musicais diferentes. Além do estudo de repertório específico, o            

grupo irá realizar recitais para a comunidade e recitais didáticos em escolas da             

educação básica.  

 



 

Em 2017, os recitais didáticos serão realizados nas escolas: Colégio Evangélico           

Leôncio José de Santana – Centro; Escola Estadual 30 de Setembro - Bairro Abolição              

III; Escola Estadual Diran Ramos do Amaral - Bairro Redenção. 

 

Figura 4 – Ensaio Camerata de Cordas 

 

 



 

Figura 5- Apresentação no Teatro Municipal/Mossoró-RN 

C) Combatendo o bullyng nas escolas por direito à dignidade 

Curso de Direito- Campus Natal 

Coordenador: Prof. Rogério Emiliano Guedes Alcoforado 

 

O Projeto 'Combatendo o bullying nas escolas: pelo direito à dignidade' objetiva,            

primeiramente, estabelecer um diálogo amplo em torno de um dos temas de maior             

evidência na contemporaneidade, o bullyng nas instituições de ensino. Entendendo ser           

este fenômeno) algo complexo e multifacetado, o projeto parte de uma visão            

interdisciplinar para tentar alcançar um discurso de necessidade de comportamento          

ético, desenvolvimento da alteridade e respeito mútuo às diferenças. Os extensionistas           

são formados considerando as dimensões sócio-filosófico-jurídico para levarem uma         

discussão articulada à algumas Escolas Públicas e Privadas de Natal.  

 

 
Figura 6 – Formação cidadã: discutindo o bullyng na escola 

 



 

 

 

 

 

 
Figura 7: Formação cidadã: discutindo o bullyng na escola 

 

 

D) Educação ambiental na construção do conhecimento  

 

Departamento de Química –Campus Central 

Coordenadora: Yáscara Marques Leite 

 

Atividades de educação ambiental com o intuito de favorecer o despertar da            

consciência ecológica. Consistem em apresentações de palestras, aplicação de         

questionários, como também realização de oficinas, sendo essas ações todas voltadas           

a temática da reciclagem e o reaproveitamento de resíduos. O público alvo trabalhado             

 



 

foram alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal Prof. Alcides Manoel de Medeiros,               

localizada no bairro Redenção, Mossoró-RN. 

 

 
Figura 8: ação socioambiental na escola pública –Mossoró/RN 

 

 
Figura 9: ação socioambiental na escola pública –Mossoró/RN 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 10: trabalhando a dimensão estética com material reutilizado 

 

E) Corpo Humano Real e Fascinante 

 Departamento de Odontologia – Campus Caicó 

Coordenador: Eudes Euler de Souza Lucena  

  

O Laboratório de Anatomia Humana proporciona aos discentes da         

UERN/Campus Caicó contato com a realidade social e oportunidade de desenvolver           

suas habilidades curriculares para prática profissional. Possibilita a interação e          

aprofundamento das relações entre a educação básica e o ensino superior, buscando            

aprofundar, aplicar e criar formas de atuação da universidade frente às escolas            

públicas e privadas no desenvolvimento da inclusão social e educação científica. A            

atividade extensionista promove a difusão e popularização das ciências (anatomia,          

 



 

fisiologia), tornando-as acessíveis ao senso comum, a fim de contribuir com a            

revitalização do ensino de ciências biológicas nas escolas e com a construção de uma              

nova consciência sobre saúde e qualidade de vida nos cidadãos do RN. O laboratório              

disponibiliza coleções didático-científicas em exposições permanentes e/ou itinerantes,        

para demonstração da estrutura e função de órgãos que constituem o corpo humano.             

Durante as exposições, alunos e comunidade local conhecem as relações existentes           

entre a morfologia e prevenção de doenças de forma construtivista e multidisciplinar. 

 

Figura 11-  Ação educativa universidade e escola pública: ampliando os sentidos do ensino de biologia 

 



 

 

Figura 12-  Ação educativa universidade e escola pública: ampliando os sentidos do ensino de biologia 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prática de atividade de extensão no âmbito da UERN vem sendo            

gradativamente qualificada em função de um olhar sistematizado e preocupado da           

Pró-Reitoria de Extensão que chama a comunidade acadêmica para um processo           

continuado de discussão conceitual, epistemológica, metodológica e política.  

A ênfase qualificadora das ações de extensão passam necessariamente por          

uma releitura do quantitativo, uma vez que esse crescimento só faz sentido quando             

associado as discussões inerentes a natureza, princípios e diretrizes estabelecidas          

para as políticas e ações de extensão da UERN no seu Plano de Desenvolvimento              

Institucional PDI (2008). 

Nesse sentido, acreditamos que os anos em análise (2013-2016), evidenciam a           

tessitura de um trabalho em devir, na perspectiva de: 

- Consolidação de uma política de extensão estruturada em programas: Diretriz em            

ação por meio da elaboração do Regimento Geral da Extensão na UERN que incentiva              

a criação de Escolas de Extensão nos Departamentos Acadêmicos, em tramitação e, o             

 



 

processo de curricularização da extensão na UERN (Plano Nacional de Educação           

-2014); 

- Melhoria da qualidade acadêmica das ações de extensão: Diretriz consubstanciada em           

ações como: fortalecimento do debate acadêmico sobre as perspectivas         

epistemológicas e metodológicas da atividade extensionista e da indissociabilidade         

entre o ensino-pesquisa-extensão; qualificação das ações de extensão por meio de           

edital de carga horária com critérios avaliadores dessas ações; avaliação das ações de             

extensão a partir de elaboração de instrumentos com indicadores; formação continuada           

dos professores e técnicos que atuam diretamente na Pró-Reitoria de Extensão; 

- Consolidação da extensão como mediação entre universidade e sociedade: Nessa          

diretriz entendemos ser necessário: um estreito diálogo com a pesquisa, uma vez que             

as demandas sociais emergem de investigações da pesquisa científica nos diversos           

espaços sociais; mobilização e motivação junto aos departamentos acadêmicos para a           

percepção sobre a importância da extensão para o processo de formação acadêmica            

tendo a práxis como inspiração na produção do conhecimento; ampliação do número            

de bolsas de extensão para um maior envolvimento de professores e alunos em             

atividades de extensão. 

Por fim, os dados apresentados neste relatório apresentam um número          

significativo de ações de extensão nos últimos três anos, sinalizando o compromisso            

social da instituição com as demandas da inclusão, da promoção dos direitos humanos,             

com o meio ambiente e a pluralidade cultural que transita na relação dentro e fora da                

Universidade.  

Nos quatro últimos anos, temos o registro de um total de 363 ações de              

extensão, com o envolvimento de 971 professores (esses números representam a           

soma de professores envolvidos a cada ano, podendo, portanto, um professor estar em             

 



 

mais de uma ação de extensão), 1564 alunos, 169 técnicos administrativos e um             

público aproximado de 95.509 pessoas participantes nessas ações. 

O caminho não está dado. A extensão, pela dimensão humana e           

acadêmico-profissional da atividade, precisa estar na formação cotidiana de todos os           

campi e departamentos da UERN, esse é o compromisso político e a busca constante              

dos gestores da PROEX.  
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ANEXO 

AÇÕES APROVADAS PARA EXECUÇÃO NO ANO LETIVO DE 2017 

 

Nº Título da Ação Coordenador (a) Unidade de Origem 

1 Projeto: Turminha das Finanças Vai à 
Escola 

Adriana Martins de 
Oliveira  

Departamento de Ciências 
Contábeis / FACEM 

2 Evento: II Encontro de Iniciação 
Científica em Contabilidade 

Wenyka Preston Leite 
Batista da Costa 

Departamento de Ciências 
Contábeis / FACEM 

3 Projeto: Desafios e Perspectivas do 
Comércio de Cidades como Assú/RN em 
Tempos de Crise  

William Gledson e Silva Departamento de 
Economia / CAWSL 

4 Projeto: Escritório de Práticas Contábeis Ariane Firmeza Mota Departamento de Ciências 
Contábeis / CAP 

5 Projeto: Controle Econômico-Financeiro 
em Sistemas de Produção da Pecuária 
Leiteira no Alto Oeste Potiguar  

Miguel Henrique da Cunha 
Filho 

Departamento de 
Economia / FACEM. 

6 Projeto: Centro de Incubação Tecnológica 
do Semiárido – CITECS 

Jacinta de Fátima Martins 
Malala 

Departamento de 
Administração / FACEM 

7 Projeto: Educação Fiscal nas Escolas – 
Fiscais Mirins – A Formação da 
Consciência Fiscal no Ensino de Base 

Marlusa Ferreira Dias 
Xavier 

Departamento de Direito / 
CAN 

8 Projeto: Prática de Contabilidade para 
Pequenas Empresas - 2ª Edição 

Francisco Tavares Filho Departamento de Ciências 
Contábeis / CAP 

9 Projeto: Contabilidade Eleitoral: Aspectos 
Teóricos e Práticos 

Cássio Rodrigo da Costa 
Almeida 

Departamento de Ciências 
Contábeis / FACEM 

10 Projeto: Custo de Vida Patu  Aluísio Dutra de Oliveira Departamento de Ciências 
Contábeis / CAP 

 



 

11 Projeto: Sensibilização para o 
Empreendedorismo Inovador 

Ana Augusta da Silva 
Campos 

Departamento de 
Administração / FACEM 

12 Projeto: Direito, Informação e 
Democracia 

Déborah Leite da Silva Departamento de Direito / 
CAN 

13 Projeto de Extensão: Debate, Café e 
Cinema 

Aurélia Carla Queiroga da 
Silva 

Departamento de Direito / 
CAN 

14 Projeto: Direito do Consumidor e Direitos 
Fundamentais 

Fernando Gaburri de Souza 
Lima 

Departamento de Direito / 
CAN 

15 Projeto: CineDigital Ceres Germanna Braga 
Morais 

Departamento de 
Informática / FANAT 

16 Projeto: Formação Política para 
Enfermagem 

Ildone Forte de Morais Departamento de 
Enfermagem / CAC 

17 Projeto: Recursos Naturais na UERNTV Marco Lunardi Escobar Departamento de 
Comunicação Social / 
FAFIC 

18 Projeto: Reciclar e Inovar: uma ação 
sustentável na Zona Norte de Natal 

Maria Helena de Freitas 
Câmara 

Departamento de 
Informática / CAN 

19 Projeto: Caminhos para a Reflexão do 
Planejamento Urbano-Regional no 
Território do Semiárido 

Larissa da Silva Ferreira 
Alves 

Departamento de 
Geografia / CAMEAM 

20 Projeto: Direitos Sociais e Ações 
Urbanísticas: projetos de mobilidade 
urbana 

Sérgio Alexandre de 
Morais Braga Júnior 

Departamento de Direito / 
CAN 

21 Projeto: Ecofeira: continuidade do Projeto 
“Estratégias de Comercialização de 
Produtos da Agricultura Familiar: uma 
experiência de implantação de espaços 
ativos e reflexivos na Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte” 

Vinicius Claudino de Sá Departamento de 
Administração / FACEM 

22 Projeto: Vale de Memórias: uso da 
imagem na análise de transformações na 

Manoel Cirício Pereira 
Neto 

Departamento de 
Geografia / CAWSL 

 



 

paisagem do Baixo-Açu/RN 

23 Projeto: Práticas de Inclusão na Escola 
Regular: deficiências, criatividade, 
possibilidades 

Aldeci Fernandes da Cunha Departamento de 
Educação / CAWSL 

24 Projeto: Mãos que Falam II: libras nas 
mãos da comunidade  

Maria Geane de Lima 
Ferreira 

Departamento de Filosofia 
/ CaC 

25 Projeto: Fórum de Debates Sobre os 
Problemas Cruciais de Nossa Época 

Roberta Luna da Costa 
Freire Russo 

Departamento de 
Enfermagem / CaC 

26 Projeto: Diálogos em Paulo Freire e 
Educação Popular – LEFREIRE 

Hostina Maria Ferreira do 
Nascimento 

Departamento de 
Educação / FE 

27 Projeto: Saúde, Espiritualidade e 
Processos de Luto: uma intervenção junto 
a professores de Ensino Religioso 

João Bosco Filho Departamento de Ciência 
da Religião / CAN 

28 Projeto: Economia: jogos, diversão e 
conhecimento 

Maria Elza de Andrade Departamento de 
Economia / FACEM 

29 Projeto: Qualificação em Contabilidade 
Básica para Gestores e Não Contadores do 
Município de Mossoró 

Saulo Medeiros Diniz Departamento de Ciências 
Contábeis / FACEM 

30 Projeto: Gestão de Finanças Públicas: 
fundamentos e práticas 

Benedito Manoel do 
Nascimento Costa 

Departamento de Ciências 
Contábeis / CAP 

31 Projeto: Núcleo de Apoio Fiscal e 
Contábil-NAF 

José Sueldo Câmara 
Ferreira 

Departamento de Ciências 
Contábeis / FACEM 

32 Projeto: Uma Abordagem da Geometria 
no Ensino Médio  

Brunno de Castro Trajano Departamento de 
Matemática e Estatística / 
CAP 

33 Projeto: Capacitando os Alunos do Ensino 
Fundamental Quanto aos Conceitos de 
Matemática Básica para o Processo 
Seletivo do IFRN 

Aurenildo Bezerra dos 
Santos 

Departamento de 
Matemática e Estatística / 
CAP 

34 Projeto: Preparatório para Olimpíada 
Brasileira de Informática 

Ceres Germanna Braga 
Morais 

Departamento de 
Informática / FANAT 

 



 

35 Projeto: Núcleo de Estudos de Cultura, 
Literatura e Língua Espanhola-NECLE 

Marta Jussara Frutuoso da 
Silva 

Departamento de Letras / 
CAMEAM 

36 Projeto: English For Kids: inglês para 
crianças na comunidade 

Marcos Antonio da Silva Departamento de Letras / 
CAMEAM 

37 Projeto: Virando a Página: escolas de 
leitura 

Waldney de Souza 
Rodrigues Costa 

Departamento de Ciência 
da Religião / CAN 

38 Projeto: Diversidade Cultural e Educação: 
tecnologias inclusivas 

Guilherme Paiva de 
Carvalho Martins 

Departamento de Filosofia 
/ FAFIC 

39 Projeto: Teatro Imagem na sala de Aula Hélio Junior Rocha de 
Lima 

Departamento de 
Educação / FE 

40 Projeto: FILOARTE II Lourival Bezerra da Costa 
Júnior 

Departamento de Filosofia 
/ CaC 

41 Projeto: Encontro com Autores em 
Ciências da Religião 

João Bosco Filho Departamento de Ciência 
da Religião / CAN 

42 Projeto: Grupo de Teatro Amador: saúde e 
educação em ação 

Johny Carlos de Queiroz Departamento de 
Enfermagem / FAEN 

43 Projeto Ensino de Cultura, Literatura e 
Língua Portuguesa-PECLEP II 

Secleide Alves da Silva Departamento de Letras / 
CAMEAM 

44 Projeto: Fala, Barroco: entre a literatura e 
o espetáculo 

Leila Maria de Araújo 
Tabosa 

Departamento de Letras 
Vernáculas / FALA 

45 Projeto: Grupo de Tradução Philo En 
Français 

Telmir de Souza Soares Departamento de Filosofia 
/ FAFIC 

46 Projeto: A escola Que Se Pergunta Pelo 
Outro/a: conversando sobre direitos 
humanos e diversidade na escola 

Andreza de Oliveira 
Andrade 

Departamento de História 
/ CAWSL 

47 Projeto: Minuto da Ciência Jefferson Garrido de Araujo 
Neto 

Departamento de 
Comunicação Social / 
FAFIC 

48 Projeto: Desenvolvimento Docente Frente 
aos Desafios Atuais do Ensino Superior 

Marcelo Viana da Costa Departamento de 
Enfermagem / CAMEAM 

 



 

49 Projeto: Oficinas Pedagógicas Estaleiro de 
Saberes: abordagem complexa da 
interdisciplinaridade 

Josineide Silveira de 
Oliveira 

Departamento de Ciência 
da Religião / CAN 

50 Projeto: Labrince - Laboratório de 
Brinquedos e Contação de Histórias 

Marília Medeiros Soares Departamento de Turismo 
/ CAN 

51 Projeto: Atendimento Clínico a Pacientes 
Oncológicos da Liga Norte-rio-grandense 
contra o Câncer - Unidade Caicó/ RN  

Fernando José de Oliveira 
Nóbrega 

Departamento de 
Odontologia / CaC 

52 Projeto: Intervenções em Saúde no Mundo 
do Trabalho 

Francisca Adriana Barreto Departamento de 
Enfermagem / CAMEAM 

53 Projeto: Envelhecer Sorrindo  Daniela Mendes da Veiga 
Pessoa 

Departamento de 
Odontologia / CaC 

54 Projeto: Integração 
Ensino-Serviço-Comunidade: o Contrato 
Organizativo de Ação Pública 
Ensino-Saúde (COAPES) em Pau dos 
Ferros-RN 

José Giovani Nobre Gomes Departamento de 
Enfermagem / CAMEAM 

55 Projeto: Serviço de Atendimento Clínico 
Odontológico em Prótese Dentária, 
Oclusão e Disfunção Temporo 
Mandibular (DTM) – Uma parceria do 
Curso de Odontologia da UERN com a 
Prefeitura Municipal de Caicó-RN 

Glécio Clemente de Araújo 
Filho 

Departamento de 
Odontologia / CaC 

56 Projeto: Promoção de Acesso às Práticas 
Integrativas e Complementares na 
Faculdade de Enfermagem 

Antonia Líria Feitosa 
Nogueira Alvino 

Departamento de 
Enfermagem / FAEN 

57 Projeto: O Lúdico na Promoção da Saúde 
no Trânsito: uma contribuição da 
enfermagem  

Antonia Líria Feitosa 
Nogueira Alvino 

Departamento de 
Enfermagem / FAEN 

58 Projeto: Corpo Humano Real e Fascinante Eudes Euler de Souza 
Lucena 

Departamento de 
Odontologia / CaC 

59 Projeto: Aspectos Relacionados à Doença 
Renal Crônica e Hemodiálise: educação 

Marcelly Santos Cossi Departamento de 

 



 

em saúde Enfermagem / Cac 

60 Projeto: Análise de Dados em Ciências da 
Saúde 

João Batista da Silva Departamento de 
Educação Física / FAEF 

61 Projeto: Saúde Bucal no Hospital Georgia Costa de Araújo 
Souza 

Departamento de 
Odontologia / CaC 

62 Projeto: Laboratório Itinerante do Aedes 
Aegypti 

Patricia Batista Barra 
Medeiros Barbosa 

Departamento de Ciências 
Biomédicas / FACS 

63 Projeto: Serviço de Atendimento Clínico 
Odontológico a Pacientes Renais Crônicos 
- Uma parceria do Curso de Odontologia 
da UERN com a Clínica do Rim, 
Caicó-RN 

Bruna Rafaela Martins dos 
Santos 

Departamento de 
Odontologia / CaC 

64 Projeto: Educação e Ação na Prevenção 
de Quedas em Idosos 

Ana Lucia de França 
Medeiros 

Departamento de 
Enfermagem / Cac 

65 Projeto: FANATicos da Química - 
Divulgando a química através do teatro 
científico 

Anne Gabrielly Dias Santos Departamento de Química 
/ FANAT 

66 Projeto: RELTEC: Reaproveitamento do 
Lixo Tecnológico 

Alexsandra Ferreira Gomes Departamento de 
Informática / FANAT 

67 Projeto: Combatendo o Bullying nas 
Escolas: pelo direito à dignidade 

Rogério Emiliano Guedes 
Alcoforado 

Departamento de Direito / 
CAN 

68 Projeto: Participação Popular Como 
Instrumento de Combate à Corrupção: 
educação e exercício da cidadania 

David de Medeiros Leite Departamento de Direito / 
CAN 

69 Projeto: Trilhas da Saúde e 
Espiritualidade: um espaço 
interdisciplinar para a prevenção das 
doenças crônicas não transmissíveis 

Maria Lucien Reinaldo de 
Oliveira 

Departamento de Ciência 
da Religião / CAN 

70 Projeto: Núcleo de Eventos Tatiana Moritz Departamento de Turismo 
/ CAN 

 



 

71 Projeto: Cidadão Consciente: direito à 
cidade na Zona Norte de Natal/RN 

Carlos Sérgio Gurgel da 
Silva 

Departamento de Direito / 
CAN 

72 Curso de Capacitação para Condutores de 
Visitantes 

Marília Medeiros Soares Departamento de Turismo 
/ CAN 

73 Projeto: Destinos do Rio Grande do Norte: 
além do sol e do mar (2ª Etapa) 

Augusto Carlos Avelino 
Teixeira de Carvalho 

Departamento de Turismo 
/ CAN 

74 Projeto: Documentários Turísticos 2017 – 
2018 

Breno Fernando Tinoco 
Cabral 

Departamento de Turismo 
/ CAN 

75 Projeto: Educação para Saúde e Segurança 
Alimentar: implantação de hortas 
orgânicas em Mossoró (RN) 

Márcia Regina Farias da 
Silva 

Departamento  de Gestão 
Ambiental / FACEM. 

76 Projeto: Programa de Capacitação 
Profissional em Turismo – PCPTUR 

Saulo Gomes Batista Departamento de Turismo 
/ FACEM 

77 Projeto: Física na Universidade Fabio Cabral Carvalho Departamento de Física / 
FANAT 

78 Projeto: Clínica Júnior Odontológica: 
orientação profissional e consultoria 
estratégica 

Gustavo Barbalho Guedes 
Emiliano 

Departamento de 
Odontologia / CaC 

79 Projeto: Olimpíada Brasileira de 
Matemáticas das Escolas Públicas 
(OBMEP): incentivando e estimulando os 
alunos ao estudo da Matemática 

Ênio Virgílio de Oliveira 
Matias 

Departamento de 
Matemática e Estatística / 
FANAT 

80 Projeto: Predição de Eventos e Falhas no 
Sistema Elétrico da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte Usando 
Termografia 

Everton Notreve Rebouças 
Queiroz Fernandes 

Departamento de 
Informática / FANAT. 

81 Projeto: Alfabetização Cartográfica: o 
ensino da cartografia no ensino 
fundamental II em escolas municipais de 
Mossoró/RN 

Filipe da Silva Peixoto Departamento de 
Geografia / FAFIC 

82 Projeto: Múltiplas Linguagens no Ensino Ana Luiza Bezerra da Departamento de 

 



 

da Geografia Costa Saraiva Geografia / CAWSL 

83 Projeto: Manejo Comunitário da 
Agrobiodiversidade em Comunidades 
Rurais do Município de Mossoró/RN 

Alexandre de Oliveira Lima Departamento de Gestão 
Ambiental / FACEM 

84 Projeto: Oficina do Hálito: aprendizado 
sobre mau hálito e seu impacto na vida 
social de alunos do nível fundamental e 
médio do município de Caicó/RN 

Juliana Carvalho Sá Departamento de 
Odontologia / CaC 

85 Projeto: Aperfeiçoamento em Cirurgia 
Buco-Maxilo-Facial: atendimento 
especializado, gratuito e de qualidade 

Hécio Henrique Araújo 
Morais 

Departamento de 
Odontologia / CaC 

86 Projeto: Educação Para o Pensar 
Filosófico-Científico 

João Maria Pires Departamento de Ciência 
da Religião / CAN 

87 Projeto: Capacitação dos Trabalhadores de 
Enfermagem Sobre Aspectos Relevantes 
da Anatomia Humana 

Lucídio Clebeson de 
Oliveira 

Departamento de 
Enfermagem / FAEN 

88 Projeto: Despertando Vocações: 
conhecendo o Curso de Enfermagem 
UERN-Campus Caicó 

Raquel Mirtes Pereira da 
Silva 

Departamento de 
Enfermagem / CaC 

89 Projeto: Observatório da Saúde: práticas 
corporais para grupos especiais 

Themis Cristina Mesquita 
Soares 

Departamento de 
Educação Física / 
CAMEAM 

90 Projeto: Conexão História: a TV como 
veículo de socialização das discussões da 
contemporaneidade 

Lindercy Francisco Tomé 
de Souza 

Departamento de História 
/ FAFIC 

91 Projeto: Turismo, Paisagem, Poesia, Prosa 
e Rosa: uma proposta de extensão, para 
discutir e refletir questões socioculturais e 
ambientais, a partir da construção de 
jardim, no bloco de Turismo da UERN e 
ações em escolas públicas de Mossoró 

Raimunda Maria Marques 
de Azevedo 

Departamento de Turismo 
/ FACEM 

92 Projeto: Saúde Sexual e Reprodutiva no 
Contexto Prisional: vivências das 

Lucineire Lopes de Oliveira Departamento de 

 



 

presidiárias em Mossoró/RN Enfermagem / FAEN 

93 Projeto: Ações Educativas e Preventivas 
com Mototaxistas na Cidade de Caicó – 
RN 

Regilene Alves Portela Departamento de 
Enfermagem / CaC 

94 Projeto: Programa de Promoção, 
Assistência e Educação em Saúde do 
Semiárido Potiguar-PAESSP 

Patricia Estela Giovannini, Departamento de Ciências 
Biomédicas / FACS 

95 Projeto: Promovendo a Saúde do Homem 
no Município de Caicó/RN 

Renata Janice Morais Lima 
Ferreira Barros 

Departamento de 
Enfermagem / CaC 

96 Projeto: Comunicação Institucional para o 
Terceiro Setor 

Juliana de Oliveira Teixeira Departamento de 
Comunicação Social / 
FAFIC 

97 Projeto: Segurando Nova Cruz Glauber de Lucena 
Cordeiro 

Departamento de Direito / 
CAN 

98 Programa de Gestão de Riscos: segurança 
do paciente e qualidade em serviços de 
saúde 

Érica Louise de Sousa 
Fernandes Bezerra 

Departamento de 
Enfermagem / FAEN 

99 Projeto: Chorinho na Praça Antônio Carlos Batista de 
Souza 

Departamento de Artes / 
FALA 

100 Projeto: Camerata Mói de Sax da UERN Antônio Carlos Batista de 
Souza 

Departamento de Artes / 
FALA 

101 Projeto: Armas no Chão – (re) construindo 
a segurança cidadã 

Wanderley Fernandes da 
Silva 

Departamento de 
Enfermagem / FAEN 

102 Projeto: Ginástica, Cidadania e Formação 
de Professores de Educação Física 

Leonardo Rocha da Gama Departamento de 
Educação Física / 
CAMEAM 

103 Projeto: PROEPA - Ação e Prevenção: 
avaliação parasitológica em escolares e 
manipuladores de alimentos da rede 
pública de ensino 

Márcio Adriano Fernandes 
Barreto 

Departamento de 
Enfermagem / CAMEAM 

 



 

104 Projeto: Grupo de Música Instrumental 
'MUSICARTE' - Campus Caicó/UERN 

Dulcian Medeiros de 
Azevedo 

Departamento de 
Enfermagem / CaC 

105 Projeto: Camerata de Cordas da UERN Isac Rufino Araújo Departamento de Artes / 
FALA 

106 Projeto: Memorial da Terra Potiguar Jarileide Cipriano da Silva 
Nasi, 

Departamento de Turismo 
/ CAN 

107 Projeto: Expressão Musical 
(Musicalização Infantil) 

Flavia Maiara Lima 
Fagundes 

Departamento de Artes / 
FALA 

108 Projeto: Café Educativo: papo entre 
mulheres, coordenado pela professora, do. 

Líbne Lidianne da Rocha e 
Nóbrega 

Departamento de 
Enfermagem / FAEN 

109 Projeto: Núcleo de Aperfeiçoamento 
Profissional: desenvolvendo seu potencial 

Patrícia Moreira de 
Menezes 

Departamento de Direito / 
CAN 

110 Projeto: ConversAÇÃO Sobre Você Soraya Nunes dos Santos 
Pereira 

Departamento de 
Educação / CAP 

111 Projeto: Curso Livre de Violão da UERN Renan Colombo Simões Departamento de Artes / 
FALA 

112 Projeto: Cinema, Ideias e Religião Rodson Ricardo Souza do 
Nascimento 

Departamento de Ciência 
da Religião / CAN 

113 Projeto: Agência Radiocom na UERN TV Marco Lunardi Escobar  Departamento de 
Comunicação Social / 
FAFIC 

114 Evento: I Jornada Acadêmica de 
Contabilidade da UERN Campus Central 

Jandeson Dantas da Silva Departamento de Ciências 
Contábeis / FACEM 

115 Projeto: Educação Ambiental na 
Construção do Conhecimento 

Yáskara Fabíola Monteiro 
Marques Leite 

Departamento de Química 
/ FANAT 

116 Projeto: Um Olhar Multidisciplinar das 
Drogas na Escola 

Maria Audenora das Neves 
Silva Martins 

Departamento de Direito / 
CAN 

117 Evento: III Semana da FACEM / VI 
CONGEST / VI Semana do Economista / 
I Semana do Contador / VI Seminário 

Leovigildo Cavalcanti de 
Albuquerque Neto 

Departamento de 
Economia / FACEM 

 



 

Temático em Gestão Ambiental / II 
Simpósio de Tecnologia em Gestão 
Ambiental 

118 Evento: I Seminário de Pesquisa em 
Administração – SEPAD 

José Orlando Costa Nunes Departamento de 
Administração / FACEM 

119 Evento: Comemorativo Dia do 
Administrador: A Ética e o Administrador 
no Contexto Contemporâneo 

Andrea Kaliany da Costa 
Lima 

Departamento de 
Administração / FACEM 

120 Evento: XVII Semana Universitária do 
CAMEAM/UERN 

Jailson José dos Santos Departamento de Letras / 
CAMEAM 

121 Evento: VII Semana de Educação Física, 
Esporte e Lazer do CAMEAM / IV 
Encontro Regional de Educação Física / I 
Seminário Norte-rio-grandense de 
Narrativas de Vida e Formação de 
Professor de Educação Física 

Leonardo Rocha da Gama Departamento de 
Educação Física / 
CAMEAM 

122 Projeto: XII ACAMPATUR Antonio Jânio Fernandes Departamento de Turismo 
/ CAN 

123 Projeto: Química Júnior Luiz Di Souza Departamento de Química 
/ FANAT 

124 Curso Semipresencial para Professores 
Sobre o Uso de Software Geogebra no 
Ensino de Matemática 

Francinario Oliveira de 
Araujo 

Departamento de 
Matemática e Estatística / 
FANAT 

125 Projeto: Consultoria Online: 
www.consultabilonline.com.br 

Antonio Claudio Noberto 
Paiva 

Departamento de Ciências 
Contábeis / FACEM 

126 Curso de Capacitação a Distância em 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem – 
Moodle 

Antonio Julio Garcia Freire Departamento de Ciência 
da Religião / CAN 

127 Projeto: Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas 
(OBMEP): atividades vivenciais do 
PARFOR/UERN 

Ênio Virgílio de Oliveira 
Matias 

Departamento de 
Matemática e Estatística / 
FANAT 

 



 

128 Projeto: Capacitação Pedagógica: 
ferramentas Google na educação 

Rommel Wladimir de Lima Departamento de 
Informática / FANAT 

129 Projeto: A Certificação de Laboratório de 
Produtos Domésticos: preparando 
auditores na universidade e no ensino 
médio 

Cicero Bosco Alves de 
Lima 

Departamento de Química 
/ FANAT 

130 Projeto: Jogos de Empresas em Fábrica de 
Produtos Domésticos: empreendendo no 
ensino médio  

Cicero Bosco Alves de 
Lima 

Departamento de Química 
/ FANAT 

131 Projeto: Laboratório de Pesquisa e 
Consultoria em Estatística – LaPEst 

Mademerson Leandro da 
Costa 

Departamento de 
Matemática e Estatística / 
FANAT 

132 Projeto: Práticas de Leitura e Escrita no 
Ensino Fundamental: interação 
universidade-escola - III edição 

Risoleide Rosa Freire de 
Oliveira 

Departamento de Letras / 
CAWSL 

133 Projeto: A Oralidade e o Ensino de Língua 
Materna - Desafios e Possibilidades 

Jammara Oliveira 
Vasconcelos de Sá 

Departamento de Letras 
Vernáculas / FALA 

134 Curso de Inglês para a Comunidade Marilene Campos Dias do 
Rêgo Barros 

Departamento de Turismo 
/ CAN 

135 Projeto: Escola de Música D’alva Stella 
Nogueira Freire 

Henderson de Jesus 
Rodrigues dos Santos 

Departamento de Artes / 
FALA 

136 Projeto: Litero-Teatral: leitura e formação 
estética dos discentes em cena 

Francisca Lailsa Ribeiro 
Pinto 

Departamento de Letras - 
Língua Portuguesa e 
Respectivas Literaturas / 
CAP 

137 Projeto: Capacitação de Professores da 
Rede Pública de Ensino Através do 
Ensino a Distância 

Carlos Heitor Pereira 
Liberalino 

Departamento de 
Informática / FANAT 

138 Programa: Raízes da Cultura Sertaneja 
(PROCULT) - 4ª edição 

José Gevildo Viana Departamento de Letras / 
CAMEAM 

139 Projeto: Moviola Feminina: cineclube 
feminista e oficina de produção 

Daiany Ferreira Dantas Departamento de 
Comunicação Social / 

 



 

audiovisual para mulheres FAFIC 

140 Projeto: DI nas Escolas e Sociedade André Pedro Fernandes 
Neto 

Departamento de 
Informática / FANAT 

141 Projeto: Escola de Composição Henderson de Jesus 
Rodrigues dos Santos 

Departamento de Artes / 
FALA 

142 Projeto: História da Mídia Mossoroense Esdra Marchezan Sales Departamento de 
Comunicação Social / 
FAFIC 

143 Projeto: Computação nas Escolas Alexsandra Ferreira Gomes Departamento de 
Informática / FANAT 

144 Projeto: Um intervalo para a Cultura 
(INPACT) 

Maria Zenaide Valdivino 
da Silva 

Departamento de Letras / 
CAMEAM 

145 Projeto: Atividades de Ensino Com Uso 
de Materiais Manipulativos e Recursos 
Tecnológicos 

Márcia Maria Alves de 
Assis 

Departamento de 
Matemática e Estatística / 
FANAT 

146 Projeto: Programa de TV Narrativas: 
observatório de mídia independente e 
jornalismo de dissidência 

Daiany Ferreira Dantas Departamento de 
Comunicação Social / 
FAFIC 

147 Projeto: Suporte Básico de Vida Francisco Napoleão Tulio 
Varela Barca 

Departamento de 
Educação Física / FAEF 

148 Projeto: Suporte Básico de Vida: 
capacitando jovens e adultos 

Niedja Cibegne da Silva 
Fernandes 

Departamento de 
Enfermagem / CAMEAM 

149 Projeto: Filosofia com Crianças e Jovens: 
experiências de formação e pensamento 
na escola de educação básica 

Maria Reilta Dantas Cirino Departamento de Filosofia 
/ CaC 

150 Projeto Golfinho Rotador: turismo 
sustentável em Fernando de Noronha 

Flávio José de Lima Silva Departamento de Turismo 
/ CAN 

151 Projeto de Monitoramento dos Encalhes 
de Biota Marinha em Praias do Litoral 
Potiguar e Cearense: divulgação e 
educação ambiental nas comunidades 

Ana Bernadete Lima 
Fragoso 

Departamento de Ciências 
Biológicas / FANAT 

 



 

litorâneas da Costa Branca 

152 Projeto: Mana: Atividade Física e 
Dinâmicas de Interação com Usuários do 
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 
de Pau dos Ferros - 3º Edição 

Bertulino José de Souza Departamento de 
Educação Física / 
CAMEAM 

153 Histórias de Superação: atividade física e 
risco social entre escolares do Bairro 
Manoel Deodato em Pau dos Ferros - 3ª 
edição 

Francisco Gama da Silva Departamento de 
Educação Física / 
CAMEAM 

154 Projeto: O Suporte Básico de Vida 
Voltado a Alunos e Professores do Ensino 
Fundamental em uma Escola Pública do 
Município de Mossoró/RN 

Johny Carlos de Queiroz Departamento de 
Enfermagem / FAEN 

155 Projeto: Estudos em Indisciplina e 
Violência na Escola – EIVE 

Jean Mac Cole Tavares 
Santos 

Departamento de 
Educação / FE 

156 Programa BALE – 11ª Edição Maria Lúcia Pessoa 
Sampaio 

Departamento de 
Educação / CAMEAM 

157 Projeto: Filosofando em Alemão  Elder Lacerda Queiroz, Departamento de Filosofia 
/ FAFIC 

158 Projeto: MobilizAção: por uma escola 
pública de qualidade no município de Pau 
dos Ferros/RN (2ª FASE) 

Ciclene Alves da Silva Departamento de 
Educação / CAMEAM 

159 Projeto: Filosofando: Filosofia na UERN 
TV  

Josailton Fernandes de 
Mendonça 

Departamento de Filosofia 
/ FAFIC 

160 Projeto: Clio em Cartaz: os usos do 
cinema para a produção e ensino do 
conhecimento histórico 

Josiane Maria de Castro 
Ribeiro 

Departamento de História 
/ CAWSL 

161 Projeto: Estudos de Gênero na Unidade 
Básica de Saúde: repensar o 'sis'tema para 
'transformar' 

Katamara Medeiros 
Tavares Melo 

Departamento de 
Enfermagem / FAEN 

162 Projeto: Rede de Assistência em HIV e 
AIDS no RN: construindo fluxos e 

Themis Cristina Mesquita Departamento de 
Educação Física / 

 



 

descontruindo barreiras nas regiões de 
saúde 

Soares CAMEAM 

163 Projeto: Capacitação em Suporte Básico 
de Vida para Profissionais da Área de 
Segurança 

Suzana Carneiro de 
Azevedo Fernandes 

Departamento de 
Enfermagem / FAEN 

164 Projeto: Serviço de Atendimento Clínico 
Odontológico em Cirurgia Bucomaxilar 
para Remoção de Terceiros Molares e 
Lesões Patológicas Bucais 

Gentil Homem de Araujo 
Neto 

Departamento de 
Odontologia / CaC 

165 Projeto: CineSofia Francisco Ramos Neves Departamento de Filosofia 
/ FAFIC 

166 Projeto: Intersecção - Aptidão física e 
práticas esportivas com funcionários 
públicos (Corpo de Bombeiros, INSS, 
CAERN e IFRN/Campus Pau dos Ferros) 

Marcos Antonio da Silva Departamento de 
Educação Física / 
CAMEAM 

167 Núcleo de Atividade Física, Esporte e 

Lazer- NAFEL 

Maria Irany Knackfuss Departamento de 

Educação Física/FAEF 

168 Programa Biologia em Ação: BioAção Maisa Clari Farias Barbalho 

de Mendonça 

Departamento de 

Ciências 

Biológicas/FANAT 

169 Ainda educando: o acervo do Reitor João 

Batista Cascudo como ferramenta de 

oficina e memória da educação do Rio 

Grande do Norte 

Francisco Linhares Fonteles 

Neto 

Departamento de 

História/FAFIC 

170 Plano de Trabalho NEEL - 2017.1 e 2017.2 Nilson Roberto Barros da 

Silva 

Departamento de Letras 

Estrangeiras/FALA 

171 Núcleo de Produção Multimídia 

(NUPROM) 

Juliana de Oliveira Teixeira Departamento de 

Comunicação 

Social/FAFIC 

 

 


