
 

 

1           17 e 18 de outubro 2017 

                   Campus sede - Mossoró           
               

               A extensão universitária  

                enquanto elo com a sociedade        
 

Apresentação 

 

Aproximar a universidade da sociedade é uma missão cada vez mais 

importante na contemporaneidade. Trata-se não apenas de transmitir 

conhecimento junto à sociedade, mas de interagir com ela, no que tange a 

produção do conhecimento, a partir de suas demandas. É pensar a universidade 

aos olhos da sociedade. É colocar a universidade a serviço dos anseios sociais.  

No entanto, isso somente pode vir a acontecer se ultrapassarmos os 

muros da instituição e promovermos ações que revelem esse compromisso 

social e político com a sociedade de forma geral, seja ele com assentados, 

ribeirinhos, produtores familiares, professores, profissionais da saúde, dentre 

outros. 

Todavia, como forma de favorecer essa aproximação, da universidade 

com a sociedade, faz-se necessário uma política de extensão universitária capaz 

de promover ações de extensão que dialoguem e interajam com ela, 

identificando ideias novas, criativas e inovadores ou mesmo possibilitando 

arranjos e rearranjos sociais, produtivos, técnicos ou tecnológicos que alterem 

ou promovam impacto na vida das pessoas do semiárido e, consequentemente, 

uma melhor qualidade de vida. 

É com esse compromisso social e político que passamos a realizar o 1º 

Encontro de Extensão da UFERSA: um compromisso institucional que nos coloca 

numa posição de interação constante com a sociedade.   

Por isso, o tema do encontro se torna relevante para o diálogo entre 

convidados de outras instituições, professores, estudantes e servidores técnicos 

administrativos da UFERSA, tendo em vista que a extensão universitária, 

enquanto elo com a sociedade, nos possibilitará momentos de reflexão sob a 

forma de seminários, painéis temáticos, minicursos e mostras de trabalho das 

ações de extensão realizadas pela UFERSA.  



 

PROGRAMAÇÃO 
 

     1º dia - 17 de Outubro de 2017 
 

Manhã – 8h às 12h 
Local: Auditório da PROEC – UFERSA 

Atividade Horário 

Credenciamento 8h às 9h 

Momento cultural 8h às 8h30 

Solenidade de abertura 8h30 

Seminário de abertura  
Tema: O que é extensão, porque fazer? Onde fazer? Como 
fazer extensão? 
Palestrante: Profa. Dra. Dalva Maria de O. Silva (UFU) 
Coordenador: Prof. Ms. Rodrigo Sérgio F. Moura (UFERSA) 

 
 

9h às 12h 

 
Tarde – 14h as 18h30 

Local: Auditório da PROEC – UFERSA 

Atividade Horário 

Momento cultural 14h às 14h20 

Painel temático 
Tema: Curricularização da extensão em foco 
Debatedores:  
Profa. Dra. Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes (UFRN) 
Profa. Dra. Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro (UERN) 
Profa. Ms. Nadege da Silva Dantas  (UFCG) 
Coordenador: Prof. Dr. Sueldes de Araújo (UFERSA) 

 
 
 

14h20 às 17h 

Apresentação de trabalhos na modalidade pôster 
Local: Corredor cultural da PROEC 

GRUPO I:  16h30 às 18h 
GRUPO II: 18h10 às 19h40 

 

2º dia - 18 de Outubro de 2017 

MINICURSOS 
Local: Auditório da PROEC - UFERSA 

Turnos/Horários Minicursos Ministrante 

Manhã 
8h às 12h 

Como elaborar programas e 
projetos de extensão 
universitária. 

Profa. Ms. Nadege da Silva Dantas – 
UFCG 
 

Tarde 
14 às 17h 

Como cadastrar programas, 
projetos, eventos e cursos de 
extensão no sigaa. 

Ms. Igor Fernando C. Fernandes 
PROEC - UFERSA 
Dr. Giorgio Mendes Ribeiro PROEC – 
UFERSA 

 

REALIZAÇÃO: 


