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Apresentação 

 

 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

PROEX/UERN apresenta os Anais do I Salão de Extensão, realizado junto com o II Fórum de 

Extensão do Oeste Potiguar e VIII Colóquio de Extensão nos dias 25 a 27 de novembro de 

2015, que teve como tema: Os Desafios da Curricularização da Extensão. 

Em sintonia com as discussões nacionais e as demandas locais da Extensão 

Universitária, o tema da curricularização da extensão inaugura um processo de debates 

sobre a implantação da meta 12.7 do Plano Nacional de Educação (2014-2024), que 

estabelece o ano de 2020 para que todos os cursos de graduação insiram em seu processo 

formativo atividades de extensão, tão necessária à consolidação do conhecimento como 

práxis, democrático e plural.   

O I Salão de Extensão é, assim, resultado do fortalecimento da política e das 

produções acadêmicas na área de extensão que ganham espaço específico para a 

socialização das ações desenvolvidas nas IES do Oeste Potiguar – Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte – UERN, Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA e 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN. 

Com o propósito da divulgação, socialização e ampliação das redes de conhecimento 

nas áreas temáticas da extensão (Educação, Cultura, Comunicação, Saúde, Trabalho, 

Direitos Humanos e Justiça, Meio Ambiente e Tecnologia e Produção), os Anais do I Salão de 

Extensão reúnem 75 produções com narrativas de experiências em projetos tecidos na 

relação entre discentes, docentes e técnicos da academia e comunidades externas nas quais 

essas ações se realizam.  

 

 

 

Prof. Etevaldo Almeida Silva 
Pró-Reitor de Extensão/UERN 
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Amanda da Mota Araujo, Larissa Fernandes da Silva, Geraldo Braz Silva Santos, Francisco Hiályson 

Fidelis Medeiros, Vinícius Claudino de Sá 

amanda_m.araujo@outlook.com  

 

O monitoramento e avaliação de projetos de extensão é algo importante para a gestão de projetos 

sociais, pois ajuda a verificar se os objetivos e metas anteriormente propostos continuam sendo 

pertinentes, e se existem desvios que precisam ser ajustados respeitando o momento e o 

interesse da equipe de extensão e principalmente das comunidades. Sendo assim, o objetivo 

principal deste trabalho é discutir a metodologia utilizada pela equipe de coordenação do Prêmio 

Santander Universidade Solidária no acompanhamento do projeto “O uso da tecnologia da 

extração a vapor para produção de sucos das frutas produzidas no Sítio Córrego em Apodi/RN”, 

realizado no município de Apodi no Estado Rio Grande do Norte. Para obtenção dos dados deste 

trabalho foi aplicado um questionário com representantes da comunidade, beneficiários diretos, 

alunos e professor que participam da coordenação do projeto, a coleta de dados foi feita com sete 

pessoas, segundo a metodologia proposta, os representantes podiam ser de 4 a 7 pessoas para 

que assim pudesse haver uma maior variedade de opiniões possíveis. Com isto as primeiras 

perguntas mais gerais (1-53), foram elaboradas para que fossem respondidas por comissões de 

avaliação de centenas de projetos apoiados pelo Prêmio, para depois passar ao bloco de 

perguntas específicas. O questionário foi escolhido como instrumento de monitoramento, que foi 

sugerido pela equipe de coordenação do Prêmio Santander (2014); este material foi planejado 

para que fosse aplicado em grupo e assim captar da melhor forma possível a realidade do Projeto. 

O monitoramento dos projetos de extensão para gestão de projetos sociais apoiados pelo Prêmio 

Santander Universidade Solidária, possibilita a participação da equipe de coordenação e 

comunidades participantes em uma metodologia de planejamento, execução e monitoramento 

participativo, como foi visto neste caso em especial. Diante do objetivo proposto, ficou claro que 

todas as fases necessárias para realizar a metodologia de aplicação do questionário foram 

realizadas, onde a implementação do questionário como instrumento avaliativo trouxe visibilidade 

para os problemas, assim como para as supostas soluções e pontos de evolução que não possuíam 

uma devida notoriedade. 
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CINE CULTURAL: UM PROJETO DE EXTENSÃO COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE 

ESPANHOL ATRAVÉS DE FILMES 

 

Marta Jussara Frutuoso da Silva, José Rodrigues de Mesquita Neto  

fmartajussara@yahoo.com.br 

 

Sabemos que língua, cultura e arte se entrelaçam no que diz respeito ao ensino e aprendizagem 

de língua, seja materna ou estrangeira, e se estruturam em função do social e do cultural. Dessa 

forma, a inclusão de recursos cinematográficos na aprendizagem de uma língua estrangeira torna-

se mais efetiva, já que se trabalha com um material que se pode explorar diversos aspectos. Este 

trabalho, foi pensado a partir da necessidade da inclusão do elemento motivacional nas aulas de 

língua estrangeira nos cursos para a comunidade que são ofertados, semestralmente, pelo NECLE 

(Núcleo de Estudos Cultura, Língua e Literatura Espanhola), um projeto de extensão da UERN no 

campus de Pau dos Ferros, pois esse abrange uma boa parte dos municípios da Região Oeste. 

Objetivamos mostrar como o cinema, como uma ferramenta de aprendizagem, foi inserido nos 

cursos do NECLE, como também as possibilidades didáticas que ele pode proporcionar. O referido 

trabalho é um estudo de caso e foi realizado a partir da observação acerca de como o uso de 

produções fílmicas podem ser inseridos para melhorar o ensino e a aprendizagem da língua 

espanhola nos cursos do NECLE. Para tal nos fundamentamos em Bedoya (2013) e Aixalá (2010) 

que tratam sobre o uso do cinema nas aulas de espanhol como LE. Portanto, esse trabalho 

contribuiu para uma nova perspectiva no tocante a inserção de recursos cinematográficos em 

aulas de língua estrangeira, particularmente o espanhol, com isso esperamos termos contribuído 

com estudos nesse campo tanto para (futuros) professores como para estudantes de língua 

estrangeira a refletirem sobre a implantação desse recurso. Em outras palavras, constitui-se como 

uma ferramenta para melhor compreensão e aquisição da cultura e da língua, ambas 

entrelaçadas. 
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NÚCLEO DE ENSINO DE CULTURA, LITERATURA E LÍNGUA PORTUGUESA – NECLEP 

 

Gustavo Natanael Arlindo de Souza, José Gevildo Viana 

gustavo.201314a@gmail.com 

 

O Núcleo de Ensino de Cultura, Literatura e Língua Portuguesa – NECLEP do Departamento de 

Letras Vernáculas - CAMEAM oferta cursos de extensão nas áreas de Cultura, Literatura e Língua 

Portuguesa, objetivando, oferecer carga horária extracurricular na perspectiva de atender aos 

alunos e demais interessados da comunidade em geral em discutir e compreender questões 

teórico-práticas de linguagem e cultura da Língua Portuguesa. Além disso, propicia ao aluno da 

graduação em Letras, Língua Portuguesa, o contato com a docência.  

A metodologia fundamenta-se numa abordagem sócio - dialógica da linguagem, em sua relação 

com a história e a cultura. O NECLEP tem as seguintes ações: 1- Realização de cursos: Oferece 

cursos na área das linguagens e suas várias manifestações culturais, com foco na reflexão crítica 

sobre a língua, a leitura, a escrita, a análise linguística. Os cursos são realizados em 07 cidades do 

Rio Grande do Norte e 01 no Estado do Ceará. Os cursos somam um total de 09 e 13 turmas: 04 de 

Produção textual I - 01: Produção textual II - Gêneros acadêmicos e normas da ABNT - 02: A 

gramática na construção de sentidos dos textos – 01: Análise do texto literário: aspectos da 

literatura brasileira – 01: A relação leitura e literatura: textos fundamentais da literatura brasileira 

na sala de aula – 01: Do vestir a outras letras: uma leitura da indumentária nos textos 

machadianos – 01: Libras - O uso das (TIC) e o processo de ensino e aprendizagem a distância 

(EAD) e 01:  Gêneros literários. 2 - Realização da pesquisa acerca dos países falantes do português: 

Foram selecionados 10 alunos-monitores, interessados em pesquisar aspectos culturais, literários 

e linguísticos que envolvem os países falantes do Português. 3. III Encontro Acadêmico, Cultural e 

Literário do NECLEP: Realização do III Encontro Acadêmico, Cultural e Literário - ENACLI para 

socializar ações junto à comunidade.  

Por ocasião da greve, algumas atividades foram suspensas, não tendo ainda resultados em sua 

totalidade. Porém, parcialmente citamos alguns impactos esperados: o aprimoramento do ensino-

aprendizagem para os cursistas, o desenvolvimento da experiência profissional de docência para 

os monitores, além de propiciar um espaço de reflexão sobre a linguagem e o acesso as diferentes 

culturas que envolvem a Língua Portuguesa.  

Mesmo em andamento, podemos afirmar que o NECLEP articula atividades de ensino e pesquisa, 

corroborando para as ações do Departamento de modo a atender aos critérios do Plano de 

Desenvolvimento Institucional dessa IES, bem como presta um serviço de qualidade à 

comunidade. 
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UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA ÁREA DA MÚSICA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Maria Rayane Ribeiro da Silva Alves, Epitácio Bessa da Silva, José de Oliveira Miranda Junnior 

rayany.2011@hotmail.com 

 

O ensino e/ou a utilização da música nas escolas de educação básica tem sido tema de estudos na 

área da Educação Musical, sobretudo no que se refere à promoção do acesso a esse 

conhecimento, devido, dentre outros fatores, ao despreparo dos professores para desenvolver 

atividades envolvendo a música. Assim sendo, este trabalho trata-se de um relato de experiência 

desenvolvida no Projeto de Extensão “Formação Musical na Escola Básica”, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Pau dos Ferros, na 

perspectiva de proporcionar uma formação continuada, na área da música, para professores de 

Arte das escolas públicas, estaduais e municipais, do Alto Oeste Potiguar e arte-educadores em 

geral. O objetivo do trabalho consistiu em possibilitar o desenvolvimento de estratégias de ensino 

e utilização da música, viáveis para essas escolas, bem como para outros espaços onde ocorra o 

processo ensino/aprendizagem da música. O curso foi desenvolvido em duas modalidades: na 

forma presencial, as atividades foram realizadas semanalmente, com 4 h/a e a forma 

semipresencial consistia na aplicação concreta, em sala de aula, dos conteúdos estudados. As 

atividades vivenciadas pelos professores viabilizaram um espaço de troca de experiências 

pedagógico-musicais fundamentais para a preparação dos mesmos para o trabalho com música, 

contribuindo, no âmbito do curso em questão, para a formação musical desses profissionais. A 

experiência possibilitou, assim, a descoberta de inúmeras possibilidades metodológicas para o 

trabalho com música na educação básica. Nessa perspectiva, foi possível observar uma mudança 

de comportamento dos professores no tocante a utilização da música em sala de aula e na forma 

como se relacionam com o conhecimento elementar a ela inerente. 
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A PRÁTICA DO BULLYING RELACIONADA À FUGA DO IDEAL DE “NORMALIDADE” SOCIALMENTE 

IMPOSTO 

 

Pedro Vítor Nogueira Vieira, Jobson Maciel da Silva, Manoel Monteiro de Souza Neto, Rodrigo 

Nascimento, Rogério Emiliano Guedes Alcoforado 

pedrovnv@gmail.com 

 

O projeto de extensão "Combatendo o Bullying nas escolas: pelo direito à dignidade" visa à 

conscientização de alunos do ensino público a respeito do que caracteriza essa prática, dos 

malefícios que ela pode causar, bem como das consequências desses problemas gerados. 

Contudo, este é apenas o intuito mais superficial das intervenções, pois este não é somente um 

projeto de conscientização, mas de sensibilização e transformação do contexto dos alunos 

alcançados pelos extensionistas. 

Tendo por objetivo levar a discussão desse tema tão amplo e corriqueiro, apesar de pouco 

abordado, no contexto escolar, às salas de aula para juntamente com os alunos instigá-los a 

desenvolver formas de entender, identificar, evitar e combater a prática do bullying, 

reconhecendo as formas veladas e diretas de preconceito nesse processo. 

A metodologia adotada para passar o que foi posto será a da prática de intervenções em escolas 

públicas estaduais onde haverá a exposição de conteúdos mais a adoção de dinâmicas que farão 

com que os alunos tenham maior interesse e participem ativamente dos trabalhos. A dinâmica a 

que o texto se refere trata do uso de vídeos, músicas e questionários. Além disso, todo esse 

processo será feito em duas intervenções ao mesmo grupo de alunos. 

Vale ressaltar que esse é um projeto contínuo e está sendo composto pela sua segunda formação 

de alunos. Esse novo grupo, no entanto, sofreu com uma greve que impediu de dar 

prosseguimento aos trabalhos acadêmicos, portanto, apenas serão postos os resultados esperados 

que são, de forma geral, os de conscientizar por meio de exposição de conteúdos e de sensibilizar 

incentivando a reflexão do conteúdo com a cotidiano. 

Diante do exposto é fácil perceber que o projeto busca uma evolução simbiótica entre alunos e 

extensionistas para trazer cada vez mais ao cotidiano a busca do combate ao bullying e com isso 

promover uma mudança de consciência a fim de transformar a realidade e o contexto dos alunos e 

também daqueles que estão em contato direto com eles. 
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DEBATE, CAFÉ E CINEMA: O DESPERTAR LÚDICO PARA O HUMANISMO DIALÓGICO NO FAZER 

EXTENSIONISTA 

 

Vânia Meyreli Paloma Mendes dos Santos, Rayanny Sillvana Silva do Nascimento 

rayannyssnascimento@outlook.com 

 

Historicamente, do ponto de vista teórico, a extensão tem se afirmado diante do tripé 

universitário, com sua essencialidade reconhecida. Entretanto, no plano factual, é perceptível o 

caráter estritamente curricular. Na atual conjuntura, o Projeto de Extensão “Debate, Café e 

Cinema”, implantado no Curso de Direito do CAN/UERN, desde 2011, se propõe a atender 

estudantes do ensino médio das Escolas Públicas de Natal, visando à difusão do conhecimento 

jurídico através da linguagem lúdica da arte cinematográfica.  

A partir da compreensão da relação entre Direito & Cinema, busca-se divulgar os direitos 

fundamentais do cidadão, aspirando à concretização paulofreiriana de emancipação consciencial, 

construindo empoderamento, capaz de promover igualdade e justiça social. Ademais, tenciona 

contribuir para o aprimoramento humanístico dos estudantes. 

Realizou-se a capacitação dos extensionistas por meio de discussões axiológico-teleológicas acerca 

do ensino-extensão-pesquisa e cinema, concernentes às suas ações, tendo em vista provocar o 

despertar lúdico para o humanismo dialógico no fazer extensionista. Em seguida, foram 

estruturadas as intervenções de campo, com base na problematização de temáticas jurídicas, 

recorrendo à exibição de filmes, debates, distribuição de cartilhas educativas, dinâmicas e 

aplicação de questionários avaliativos. 

As visitas às Escolas Públicas parceiras (Zila Mamede, Atheneu, Floriano Cavalcante, etc.); 

demonstram a imprescindibilidade da extensão enquanto vetor da formação humanista de 

profissionais mais conscientes do mister de difundir o saber jurídico e, bem como, aplicá-lo em 

prol da preservação dos interesses sociais. 

Do exposto, alicerça o Projeto a pesquisa-ação, qualificadora das intervenções. Observa-se que a 

vivência dos extensionistas engajados no Projeto, ao longo dos últimos cinco anos, contribui 

efetivamente à curriculação da extensão, posto que a torna indissociável da pesquisa e do ensino, 

gerando conhecimento novo, que retorna à academia reelaborado e dotado de uma visão mais 

humanista em função do contato direto com o público-alvo, ajudando a romper paradigmas de 

preconceito e desigualdade social. 
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PROJETO DE EXTENSÃO: “DIREITO, INFORMAÇÃO E DEMOCRACIA”: UM INSTRUMENTO 

VIABILIZADOR DA CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS 

 

Dircila Soares Barbosa, Rodrigo Maribondo do Nascimento, Thamy Martins Bezerra, Déborah Leite 

da Silva 

dircila@hotmail.com  

 

O direito fundamental à informação, previsto no art. 5º, XIV, da Constituição Federal de 1988, 

consiste em um relevante instrumento democrático, tornando-se exequível através do 

estabelecimento de parcerias por meio da atuação de distintos organismos e agentes. O Projeto 

de Extensão: “Direito, Informação e Democracia” surge com o escopo de instrumentalizar o direito 

à informação e, por conseguinte, o exercício de direitos, através da ampliação dos espaços 

públicos de discussões.  

Nesse desiderato, são desenvolvidos planos de trabalho que proporcionam aos discentes a 

transmissão de informações jurídicas, bem como a retirada de dúvidas acerca de temas polêmicos, 

novos e que despertam interesse de um público amplo, composto por ouvintes das rádios 

sediadas na cidade de Natal/RN. 

As atividades são empreendidas pelos extensionistas em programas radiofônicos, versando sobre 

temas jurídicos previamente selecionados e estudados pelas diversas fontes jurídicas, a saber: 

legislações, doutrinas e jurisprudências. 

O projeto propicia a transmissão de informações conscientizando a população natalense acerca 

dos seus direitos, especialmente à camada mais carente da sociedade. Encaminha os ouvintes com 

litígios para o Complexo Cultural de Natal, que atende às demandas no Núcleo de Prática Jurídica 

da UERN, de forma gratuita. 

Tendo em vista a missão confiada aos diversos organismos sociais de contribuir para a 

disseminação da informação e o exercício da cidadania, as universidades, sobretudo públicas, não 

podem ficar alheias a esse processo, pois constitui precípuo fim da formação acadêmica por elas 

objetivada. Nesse sentido, a nossa atuação é uma poderosa ferramenta de aproximação 

institucional com a população, reforçando o seu compromisso social. 
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INCLUSÃO DIGITAL DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

Aleksandre Saraiva Dantas, Amanda Raquel Freire de Moura, Maria Clara Braz de Almeida 

aleksandre.dantas@ifrn.edu.br 

 

Por entender que o domínio das novas tecnologias da comunicação e da informação, a capacidade 

de ler e interpretar textos e dominar os conhecimentos matemáticos mais utilizados no dia a dia 

são de fundamental importância para a inserção das mulheres nas mais variadas dimensões da 

vida em sociedade e para a consequente consolidação da cidadania em uma sociedade marcada 

pela acelerada renovação dos saberes, chegando a ser denominada como a “sociedade do 

conhecimento”, esse projeto busca promover a inclusão digital e o letramento em Matemática e 

em leitura de mulheres em situação de vulnerabilidade social vinculadas ao Centro de Referência 

da Mulher e ao posto de saúde localizados na comunidade dos Teimosos, na cidade de Mossoró. 

Nesse sentido, procura desenvolver ações voltadas para a formação das mulheres para a utilização 

da informática em atividades do cotidiano, aliadas ao uso de sites, softwares e jogos educativos 

que contribuam para a elevação dos níveis de letramento em Matemática e leitura. Com duração 

prevista de sete meses, este projeto apresenta uma excelente relação custo-benefício, já que não 

necessita de muitos recursos, além do laboratório de informática disponibilizado pela instituição, 

o trabalho dos alunos e profissionais envolvidos e o uso de softwares livres. A escolha por um 

público formado por mulheres analfabetas/semialfabetizadas se deve à percepção das diversas 

formas de exclusão de que essas pessoas são vítimas, pois, além das dificuldades naturais de 

inserção em um mercado de trabalho extremamente competitivo devido à baixa qualificação, das 

limitações no desenvolvimento de atividades cotidianas (como escolher a melhor forma de 

adquirir um produto ou serviço sem saber calcular porcentagens ou juros?), algumas dessas 

mulheres ainda sofrem as nefastas consequências da discriminação por conta das relações de 

gênero que ainda são marcadas por uma acentuada desigualdade, apesar dos avanços ocorridos 

ao longo das últimas décadas. Desse modo, através do uso da informática como estratégia para o 

ensino de Matemática e leitura, este projeto está contribuindo para a inclusão digital das 

mulheres selecionadas, para a consolidação de saberes mínimos necessários a uma participação 

crítica e ativa nas diversas atividades em que essas mulheres estão inseridas e, 

consequentemente, para a consolidação da sua cidadania. 
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PREVENINDO O BULLYING: UMA CONSCIENTIZAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Tiago Luis Juvencio Teixeira, Higor Yan Bay, Jeissiany Batista Maia, Marliane Paiva de Souza, 

Rogerio Emiliano Guedes Alcoforado 

tiagocamile@gmail.com 

 

O Bullying como forma de violência tem sido discutido em vários ambientes por ter se tornado 

uma prática social pertinente e prejudicial nas relações interpessoais. No ambiente escolar a 

manifestação dessa conduta é ainda mais preocupante por atingir crianças e adolescentes em 

processo de desenvolvimento moral e intelectual, e por assumir uma forma na qual dificilmente se 

percebe a conduta do agressor e a violência sofrida pela vítima, gerando grandes danos que 

repercutem dentro e fora das escolas dificultando a interação dessas crianças e jovens no meio 

social. Tendo em vista a complexidade desse fenômeno, o seu alcance, e a gama de prejuízos que 

ele acarreta, pretende-se lançar uma visão ética e humana no discurso que pretende incentivar o 

respeito as diferenças, gerando atrás de uma multiplicidade de ações a conscientização de se 

prevenir a prática dentro das escolas, reforçando a necessidade do debate sobre o tema e da 

importância propiciada pela sua visibilidade e empoderamento as vítimas dessas agressões. 

Utilizando os extensionistas como mediadores do conhecimento pretende-se fazer uma 

abordagem do tema de maneira clara e objetiva, não dando margem a possíveis superficialidades, 

explicando aos alunos o verdadeiro significado de bullying, como este é praticado, suas causas, 

motivações, e como ele pode ser prevenido pelos próprios estudantes. Pretende-se também tratar 

o tema de forma lúdica e educativa com filmes ou animações curtos. Diante do exposto o projeto 

busca contribuir para a transformação do contexto de vida das crianças e adolescentes 

promovendo um diálogo amplo em torno do tema e principalmente das consequências 

acarretadas pelo bullying, sintetizando a importância de uma formação cidadã dentro do âmbito 

escolar através de uma reflexão em relação à problemática. Visamos constatar com isso que o 

esclarecimento da prática do bullying permita aos alunos tomarem conhecimento sobre o seu 

papel enquanto vítima ou agressor, que reflitam sobre seus comportamentos, sobre os prejuízos 

que essa atitude acarreta, enalteçam a importância da discussão do tema dentro das escolas, 

contribuindo na quebra do silêncio da vítima e que com isso uma conscientização permeie todo o 

desenvolvimento moral e humano dessas crianças e adolescentes. 
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PROJETO DEBATE, CAFÉ E CINEMA E OS DESAFIOS DA CURRICULAÇÃO DA EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA 

 

Jefferson Luiz Mendonça da Silva, Maria da Conceição Marinho, Nataly Oliveira da Rocha, Nayara 

da Silva Costa, Aurélia Carla Queiroga da Silva 

juern@yahoo.com.br 

 

Através da percepção da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, o Projeto “Debate, Café e 

Cinema” investe na formação humanística do estudante, posto que o estimula a ser sujeito, crítico 

e participativo, frente às problemáticas sociais, com reflexos na reformulação das estratégias de 

ensino jurídico ao aproximar Direito & Cinema. Tal perspectiva possibilita o emprego de novas 

práticas pedagógicas, a partir de uma nova organização curricular, permeável às transformações 

em curso, sendo interdisciplinar.  

Busca-se capacitar os estudantes à prática dos direitos fundamentais do cidadão em consonância 

com a noção de responsabilidade social, partindo de experiências extraclasse.  

Com base no estudo bibliográfico, neste ano (2015), cartilhas informativas foram elaboradas e 

distribuídas gratuitamente, logo após a exibição de filmes sobre temas palpitantes (liberdade de 

crença; combate ao bullying; investigação de paternidade etc.), junto aos alunos do ensino médio 

das Escolas Públicas de Natal/RN. A posteriori, dinâmicas de grupo foram realizadas para avaliar o 

conhecimento adquirido. 

Verificou-se que, o Projeto contribui para o combate ao preconceito e desigualdades sociais, 

atuando na conscientização de jovens, através da linguagem interativa do Cinema. Na Escola Zila 

Mamede (Zona Norte), por exemplo, foi apresentado o filme “De Repente Pai” que trata da 

“Investigação de Paternidade”, sob uma ótica lúdica. Dos 76 alunos participantes da intervenção 

68,35% afirmaram já ter ouvido falar no Exame de DNA; 30,34% disseram desconhecer o tema e 

1,31% não opinaram. Quando indagados se saberiam como agir ou a quem procurar caso os seus 

direitos de filhos fossem desrespeitados, 19,47% responderam que sim e 80,53 que não. Destarte, 

a atuação do Projeto foi decisiva para a orientação legal quanto à defesa judicial dos direitos 

básicos, dentre os quais a paternidade. 

Constatou-se que o Projeto colabora para dirimir a distância entre Sociedade e Universidade, 

posto que através das intervenções de campo, gera vivências dinâmicas que capacitam os 

extensionistas a vencer os desafios da curriculação da extensão, privilegiando a articulação teoria-

prática na formação integral dos estudantes. 
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SER DIFERENTE É LEGAL: O BULLYING, E O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS 

 

Alcineia Rodrigues dos Santos, Regina Lúcia de Araújo Silva, Rodrigo Cavalcanti Pereira de Araújo, 

Samuel Carvalho, Rogério Emiliano Guedes Alcoforado 

aneia@outlook.com 

 

Introdução 

Este projeto de intervenção educacional busca discutir as manifestações do bullying no cotidiano 

escolar, observando-as como uma prática de desrespeito que precisa ser avaliada à luz do Direito. 

O bullying é, atualmente, um tema bastante discutido em âmbito acadêmico-social, tendo 

despertado tanto o interesse das ciências humanas, como também das diversas esferas sociais. 

Cléo Fante, Antropóloga, especialista no assunto, observa que o bullying é um subconjunto de 

comportamentos agressivos envolvendo práticas de intimidações, insultos, assédios, exclusões e 

discriminação de todo gênero (FANTE, 2005, p. 28). A autora menciona que tais atitudes se 

caracterizam pelo seu aspecto de violência e pela repetição, e que geralmente ocorrem sem 

motivo aparente, objetivando a intimidação, maltratando o individuo, provocando-lhes dor, 

angústia e sofrimento. Nesse sentido, percebe-se que esta é uma ação que prejudica o 

desenvolvimento sócio cognitivo e afetivo dos alunos que vivenciam tais práticas no ambiente 

escolar. Pode-se dizer que o bullying ultrapassa os limites da escola, pois tem causado sérios 

problemas sociais, chegando ao limite dos massacres e suicídios. Inúmeras crianças e adolescentes 

sofrem com os casos de bullying, e cada dia mais as estatísticas mostram seu crescimento. Mesmo 

que os estudos apontem para uma crescente reflexão sobre o tema, inclusive com a preocupação 

do Direito no tocante a questão da violência, necessário se faz uma análise no sentido de 

diagnosticar a situação para que se possa propor uma política de intervenção direta para 

combater a prática do bullying.  

Objetivos 

Para a realização desse projeto, propõem-se os seguintes objetivos: promover ações que possam 

erradicar as práticas de bullying na escola; analisar como esse fenômeno age sobre os alunos; 

conscientizar os alunos e a comunidade escolar, como um todo, sobre as consequências que a 

prática do bullying trás tanto para a vítima quanto para o agressor; mostrar a importância e a 

necessidade de denunciar essa prática.  

Metodologia  

Pretende-se desenvolver uma ação conjunta com os professores, em suas respectivas disciplinas, 

fazendo inicialmente um diagnóstico com os alunos a fim de saber qual a compreensão que eles 

têm sobre o conceito de bullying, mediante conversa informal em sala de aula. A partir das 

informações obtidas com a conversa entre alunos, professores e participantes do projeto, tentar-

se-á conceituar e contextualizar o bullying. Ademais, far-se-á palestras com a comunidade escolar, 

com o intuito de esclarecer sobre as causas e consequências do bullying. Utilizar-se-á ferramentas 

multimídia que auxiliarão na apresentação e realização do projeto, bem como na publicação e 

socialização dos resultados.  

Resultados 

A partir dos estudos aqui propostos e com a feitura do projeto espera-se que os envolvidos sejam 

capazes de conceituar e, sobretudo, identificar o bullying, tomando as medidas necessárias para 
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erradicar tais práticas, minimizando seus efeitos. Busca-se também conscientizar os envolvidos no 

projeto no sentido da importância em se evitar práticas de bullying. Para a exposição dos 

conhecimentos e resultados do projeto, pretende-se elaborar uma cartilha, na qual se exporá o 

conhecimento produzido a partir das reflexões e leituras teóricas para elaboração do projeto, que 

servirá como proposta de conteúdo pedagógico a ser utilizado pela escola.  

Conclusão 

Como se trata de um projeto em execução e levando em consideração os prejuízos acadêmicos 

advindos com a greve da UERN, não foi possível prosseguir com a intervenção nas escolas. Nesse 

sentido, não é possível apresentar conclusões acerca das ações do projeto. No entanto, aqui 

apresentamos os resultados das leituras e organização interna para a realização do mesmo. 
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A CARTILHA COMO AÇÃO DE EXTENSÃO E FERRAMENTA PEDAGÓGICA SOBRE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA 

 

Miguel Henrique da Cunha Filho, Vanuza Maria Pontes Sena, Daiane Kelly de Queiroz, Charles 

Souza Marinho,  

mhcfilho@yahoo.com.br 

 

Ao longo dos anos a educação financeira vem ganhando importância e, consequentemente, sendo 

mais necessária e discutida na sociedade atual. Uma ampla gama de serviços que são oferecidos 

ao público, faz indispensável que as pessoas tenham mais conhecimentos e orientações básicas de 

como gerir o orçamento pessoal e familiar em busca de melhor qualidade de vida e bem-estar 

econômico. 

Após a implantação do Plano Real (1994), a economia brasileira passou por um período de 

estabilização, com mudanças significativas no padrão de consumo até então predominante, 

dentre as quais se destacam: redução na taxa de juros, aumento do emprego e renda, expansão 

do crédito e da diversificação e ampliação dos produtos e serviços financeiros, as quais têm 

atendido a uma vasta gama de setores e níveis de renda. Essa nova dinâmica da economia, 

atrelada ao pouco conhecimento nas áreas de finanças e a pouca cultura de poupança de nossa 

população, fez emergir situações desconfortáveis a todo corpo social. 

Outro fenômeno que contribuiu negativamente para despertar o interesse sobre a educação 

financeira foi a crise econômica e financeira de 2008 e as incertezas em que vivemos decorrentes 

dela: instabilidades, visões de curto prazo e, contudo, a euforia do atual consumo contemporâneo 

– característico da expansão tecnológica e explosão de informações por meio de um marketing 

sempre mais persuasivo – afetou diretamente os níveis de emprego e o bolso do povo brasileiro.  

Dado o importante aumento da renda média dos brasileiros nos últimos anos, aliado a pouca 

cultura das pessoas em planejar a médio e longo prazos, bem como de pouparem, surge maior 

preocupação e necessidade da população acerca das orientações sobre a utilização do seu 

dinheiro, seja para não se endividar, ou para realizar algum projeto financeiro pessoal/familiar. Em 

muitos casos, constatam-se as dificuldades de muitos cidadãos para gerenciar sua situação 

financeira e avaliar os riscos que estão assumindo, levando-os ao endividamento e, 

posteriormente, à inadimplência. Ao chegar a esse ponto, as famílias podem deixar de adquirir o 

básico para sua subsistência, comprometendo suas qualidades de vida. Esse fato se expressa de 

maneira nítida na Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), ao constatar 

que mais da metade (62,5%) das famílias brasileiras estão com o orçamento comprometido por 

causa de dívidas. Esse fato está atrelado ao pouco conhecimento da população sobre educação 

financeira, cuja média nacional, de homens e mulheres, sobre o assunto, segundo dados 

divulgados pelo Indicador de Educação Financeira (IndEF), foi de apenas de 6,0 pontos, em 2014 

(SERASA CONSUMIDOR, 2014).  

Nesse sentido, considera-se importante desenvolver ações a favor da educação financeira para o 

conjunto da sociedade, pois o desconhecimento dos instrumentos financeiros e o seu uso 

inadequado provoca diversos efeitos negativos à vida das pessoas. Esta situação é maior ainda nos 

setores mais pobres da população, tendo em vista que os organismos e programas a favor da 

difusão de temas relacionados à educação financeira tem escassa penetração nesses setores. 
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Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho é orientar a sociedade, por meio de cartilha educativa 

sobre educação financeira, a desenvolver conhecimento sobre os riscos e oportunidades na 

utilização dos recursos financeiros, para melhor planejar e gerenciar sua vida econômica. Essa 

ação se constitui, dentre outras, como parte da metodologia do projeto de extensão intitulado 

“Introdução à Educação Financeira/ Finanças Pessoais”, realizado pelo Departamento de 

Economia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Avançado “Prof.ª 

Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), do município de Pau dos Ferros/RN. Em concreto, o 

objetivo é promover conhecimentos sobre educação financeira e finanças pessoais à população, 

contribuindo para que as pessoas planejem e gerenciem melhor suas finanças. A cartilha de 

educação financeira é uma ferramenta pedagógica dirigida à população e a suas famílias e aborda, 

de maneira simples e divertida, temas muito importantes como orçamento familiar, poupança, 

crédito, investimento e o bom manejo dos serviços financeiros.  

O trabalho se justifica pela importância e dimensão atual que vem ganhando o tema sobre 

educação financeira/finanças pessoais. Além disso, a ação de extensão para difundir o 

conhecimento sobre educação financeira no município de Pau dos Ferros é relevante por 

contribuir positivamente na decisão dos indivíduos no que se refere ao manejo de seus recursos 

financeiros. O conhecimento das informações básicas sobre a utilização dos recursos financeiros 

da população é bastante escasso, favorecendo ao consumismo de elementos desnecessários e ao 

endividamento excessivo e/ou de posições de risco inadequadas de grande parte da população. 

Somado a isso, existe pouca disseminação dos serviços financeiros (formais e regulares) no 

município e, portanto, se deduz que as informações relacionadas a esses serviços sejam também 

pouco conhecidas pela maioria da população local. Dessa forma, a cartilha sobre educação 

financeira surge como resposta ao conjunto de indagações das finanças domésticas, cuja busca 

constante pela melhoria do orçamento pessoal e familiar, exige um posicionamento equilibrado e 

sustentável, onde o planejamento e o controle das receitas e despesas, independente do seu nível 

de renda, são os “pontapés” iniciais para atingir esse padrão de vida e renda. 

A fim de atender os objetivos propostos nas ações de extensão do projeto, a elaboração da 

cartilha obedeceu a alguns procedimentos metodológicos básicos. Primeiramente se realizou uma 

pesquisa bibliográfica acerca do tema de educação financeira e de seus principais aspectos, 

também foram importantes as consultas feitas a sites especializados no assunto, bem como sua 

contextualização para o caso do município estudado. Neste aspecto, uma das questões 

fundamentais para a elaboração da cartilha foi consultar as demandas e verificar o conhecimento 

das pessoas do município sobre temas relacionados à educação financeira/finanças pessoais. Além 

disso, a aplicação de questionários no início das ações do projeto, junto aos alunos do curso de 

Ciências Econômicas do CAMEAM/UERN, ajudou a definir questões importantes a serem 

trabalhadas na elaboração da cartilha e, consequentemente, na realização de cursos sobre 

educação financeira. Por meio da aplicação de questionários e do contato direto com pessoas da 

comunidade e com os alunos foi possível elaborar a cartilha com importantes questões 

relacionadas às deficiências da população quanto ao manejo dos recursos financeiros. Por ser um 

instrumento simples de informação, contendo ilustrações e informações rápidas, a cartilha 

tornou-se interessante e atraente no sentido de mostrar dicas e informações alternativas para 

auxiliar a população no planejamento de sua vida financeira pessoal e familiar.  
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A cartilha contém informações fundamentais e acessíveis das ferramentas de educação financeira, 

sendo composta por conceitos e dicas de como melhor administrar as finanças pessoais, 

destacando-se: noções sobre educação financeira (conceito, importância e planejamento); 

orçamento familiar (conceito, objetivo, como elaborar etc.), crédito (principais modalidades e 

recomendações de uso), investimentos (forma e riscos); além de questionamentos, com o intuito 

de o público conhecer e avaliar seu posicionamento quanto ao uso do seu dinheiro. 

Nos últimos anos, o crescimento da renda média dos brasileiros, associado ao aumento e 

facilidade de acesso ao crédito, junto às instituições financeiras, contribuiu para o incremento 

desenfreado no consumo, conduzindo as famílias a um posicionamento desagradável de 

endividamento e inadimplência.  

Diante de tais desafios, os resultados esperados é que a cartilha sobre educação financeira se 

caracterize como estratégia de ação educativa e como instrumento de informação continuada 

para que a população desenvolva conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para tomar 

decisões informadas e atuações responsáveis no uso dos recursos. Enfatiza a importância do uso 

responsável dos recursos e da consciência do impacto que a educação financeira tem pra o 

planejamento orçamentário das famílias e da comunidade.   

As informações da cartilha se desenvolvem a partir de planejamento coletivo com informações 

que permitem às pessoas tomarem melhores decisões ao longo de suas vidas. Esperamos ainda, 

despertar a curiosidade de quem lê a cartilha, buscando aprofundar seus conhecimentos e fontes 

adicionais de informações a respeito de educação financeira, como alternativa positiva para a 

transformação pessoal e familiar.  

Por fim, como instrumento pedagógico, a cartilha permite que as pessoas melhorem seu 

conhecimento sobre os produtos financeiros e aprendam a desenvolver habilidades e a ampliar as 

oportunidades através de orientações básicas e por meio de situações reais, que as fazem mais 

conscientes dos riscos e oportunidades financeiras que contribuam para melhorar o bem-estar 

econômico. Ademais, a elaboração e distribuição da cartilha prioriza a interação entre 

universidade-sociedade, reafirmando, dessa maneira, a função social da universidade de colaborar 

com seu entorno. 

Com base nas definições e na metodologia apresentadas podemos concluir que a cartilha como 

ferramenta pedagógica tem contribuído para desenvolver habilidades, transmitir conhecimentos e 

elevar o nível de informação e bem estar econômico da população local. 

A educação financeira permite desenvolver hábitos financeiros saudáveis, construtivos e 

fundamentais para a promoção de melhor qualidade de vida, utilizando de maneira adequada os 

benefícios dos produtos financeiros, alocando a renda de forma apropriada ao padrão de consumo 

individual e familiar, além de ter uma perspectiva de longo prazo. O seu desconhecimento pode 

trazer consequências negativas ao planejamento familiar, tais como a inadimplência, devido ao 

comprometimento da renda, a redução do consumo futuro e uma vida no limite da subsistência.  

Diante do exposto reforçamos a importante contribuição da cartilha na orientação dos cidadãos 

sobre a utilização consciente dos recursos financeiros e a adotarem decisões financeiras 

adequadas às suas circunstâncias, e ajustadas as suas características pessoais e familiares. 

Nessa perspectiva, ação de extensão como esta se torna relevante, tendo em vista  contribuir para 

discussões sobre o tema dentro e fora da academia, principalmente, como bem argumenta Souza 

et al (2013), se considerarmos o fato de que no nosso país as autoridades não exercem a função 
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de capacitar a população adequadamente para tomar decisões de cunho financeiro. Quanto às 

ações implementadas por algumas instituições públicas e/ou privadas, estas não atingem de forma 

ampla o público alvo, principalmente quando se considera que o problema do endividamento tem 

atingido, mais particularmente, as classes de baixa renda, que muitas vezes não tem acesso a tais 

fontes de informação. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SUJEITO ECOLÓGICO DOS ALUNOS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Yáskara Fabíola de Monteiro Marques Leite 
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Na sociedade contemporânea a qual vivenciamos atualmente, é perceptível várias problemáticas a 

qual o indivíduo está submetido. Desde tempos primórdios, têm-se notícias de práticas que 

impactavam seriamente o meio ambiente, onde as mesmas eram realizadas sem haver a 

consciência de que os recursos existentes são finitos. Diante de tal problemática, a preocupação 

em relação ao meio ambiente ganhou força, impulsionado pela criação de Leis e Decretos que 

abordavam a preservação e conservação do mesmo. A partir disso, ficou evidenciada tal 

preocupação, onde se buscou educar e conscientizar a população em relação às atitudes nocivas 

para com o meio ambiente (JACOBI, 2005). Tendo em vista de que as questões ambientais estão 

fortemente ligadas ao modo de vida do homem moderno, surge a preocupação da sociedade com 

o futuro da vida e com a qualidade da existência das presentes e futuras gerações. Com isso, 

sente-se a necessidade de se trabalhar essa temática com a população, principalmente nas 

escolas, onde o processo de formação ainda está sendo trabalhado. Sendo assim, tal temática 

sendo trabalhada desde quando se é criança, a mesma irá se desenvolver com atitudes corretas 

para com o meio ambiente, além de disseminar seu conhecimento sobre o que foi aprendido 

(MEDEIROS et al, 2011). Em 27 de abril de 1999, a Educação Ambiental tonou-se lei, pela Lei N° 

9.795 – Política Nacional de Educação Ambiental, onde a mesma institui diretrizes que estabelece 

a prática da mesma em todas as esferas de ensino, afirmando que deve ser implantada de maneira 

articulada, garantindo o aprendizado dos alunos, em caráter formal, ou seja, através de disciplinas 

que estejam integradas na formação do indivíduo na escola, e em caráter não formal, onde o tal 

indivíduo deverá trabalhar o que foi aprendido no seu cotidiano. A Educação Ambiental, como 

prevista na Constituição Federal, deve ser inserida em todos os níveis de ensino, para que 

futuramente possam se ter pessoas conscientes da importância de um ambiente equilibrado, 

sendo uma estratégia de grande eficiência para que ocorra uma mudança efetiva no 

comportamento do indivíduo, pois se deve ter a consciência de que não somos a única espécie 

habitante do planeta, portanto não temos o direito de usufrui-lo sem pensar nas consequências 

que isso poderá acarretar para o meio em que vivemos (NARCIZO, 2009). Sendo a escola um 

espaço onde se estabelece as primeiras conexões com o meio externo onde o aluno dá os seus 

primeiros passos em relação à obtenção de conhecimentos, é de imprescindível importância, 

tanto a formação em relação do sujeito cidadão quanto do sujeito ecológico, para que o mesmo 

busque um comportamento adequado em relação ao ecossistema que nos circunda e que nos 

mantém. Diante disso, este trabalho teve por objetivo implementar a Educação Ambiental em 

uma escola de ensino fundamental 1 da rede de educação municipal, visando, um processo de 

socialização e mudança de pensamento a respeito da questão ambiental. O projeto foi realizado 

na Escola Municipal Monsenhor Mota, localizada na cidade de Mossoró-RN. Nesta escola funciona 

o ensino de alfabetização e fundamental, sendo o público alvo alunos do 4º e 5º anos. Na fase 

inicial do projeto foi aplicado um questionário nas duas turmas, com o intuito de saber qual a 
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percepção dos alunos sobre a educação ambiental, onde dentro do conteúdo do questionário 

havia perguntas sobre varias temáticas dentro da área. Em seguida, foi realizada uma palestra 

sobre as questões que compunham o questionário, tendo como objetivo principal, esclarecer as 

dúvidas dos alunos e permitir que fossem passadas informações ainda desconhecidas por estes. O 

projeto foi desenvolvido através de duas formas: gincana e oficina. A gincana constitui na 

competição entre as duas turmas escolhidas, onde a primeira gincana, foi proposta logo após a 

apresentação da palestra, nesta, a turma vencedora seria aquela que recolhesse a maior 

quantidade de papel em modo geral (jornais, revistas, livros) e garrafas pet, visando à confecção 

de material para decoração junina da escola. Após o prazo estabelecido de três semanas o 

material de cada turma foi pesado e a turma vencedora foi a do 5º ano. Já a oficina tratou-se da 

participação da turma vencedora na confecção dos adornos juninos e decoração da área comum 

da escola, com objetivo de mostrar as crianças que o material o qual eles recolheram pode ser 

reutilizado, desta forma, incentivando os mesmos a reaproveitarem esses materiais. A segunda 

gincana tratou-se do recolhimento de rolinhos de papel higiênico e jornal, no qual, esse material 

foi utilizado para a produção de um brinde escolhido pelos alunos, como também utilizados no 

desenvolvimento da oficina. Foi estabelecido o mesmo prazo de três semanas, onde novamente a 

turma vencedora foi a turma do 5º ano. A oficina foi a produção de um personagem (minions) do 

filme infantil “Meu malvado favorito”. Essa oficina mostrou mais uma vez que materiais como 

rolinhos de papel higiênico podem ter uma utilidade, despertando assim ainda mais o interesse 

dos alunos por essa temática. E por fim, foi aplicado um segundo questionário para analisar o 

engajamento dos alunos, bem como, o aprendizado do conteúdo adquirido ao longo do projeto, 

destacando a temática da “reciclagem e reaproveitamento”, sendo possível assim fazer uma 

comparação entre as turmas a partir da avaliação dos dois questionários, onde transformamos os 

dados em porcentagem e inserimos os mesmo em gráficos. 

Na aplicação do primeiro questionário as duas turmas tiveram resultados positivos, onde o 4º ano 

teve 57% de acertos e 42% de erros. Já a turma do 5º ano obteve 71% acertos, 9% não 

responderam e apenas 19% de erros. Após a realização dessa segunda oficina foi aplicado um 

segundo questionário, este, que tinha como intuito principal medir o engajamento dos alunos no 

projeto bem como, avaliar se o projeto mudou a forma de pensar e agir diante a temática, visto 

que, os percentuais de acertos das duas turmas foram novamente bastante positivos. Onde a 

turma do 4º ano teve 89% de acertos e apenas 11% de erros, ou seja, um aumento de 32% de 

acertos em relação ao primeiro questionário. Já o 5º ano obteve 81% de acertos e 19% de erros, 

com diferença de 10% de acertos a mais, comparados ao primeiro questionário, visto que os 

resultados das mesmas já tinham sido significativamente bons. Foi possível perceber que a turma 

do 4º ano teve uma grande melhora no seu percentual de acertos comparado a turma do 5º, pois 

a mesma se empenhou bastante na segunda gincana para ganhar da turma oponente, e com isso 

conseguindo melhores resultados.           

Podemos observar que o objetivo do projeto de trazer aos alunos a importância da educação 

ambiental foi alcançado, onde se pode observar que os resultados foram bastante positivos, 

principalmente na turma do 4º ano, que teve um crescimento muito grande nos seus resultados 

após a aplicação da palestra e oficinas. A turma do 5º ano teve bons resultados tanto na primeira 

aplicação como também na segunda. Assim, pode-se concluir que é de grande importância a 

31 



inserção da educação ambiental na forma de atividades lúdicas e didática, nas escolas e no dia-dia 

dos alunos. 
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A IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO PARA UM MELHOR ENTENDIMENTO DOS CONTEÚDOS 

QUÍMICOS 

 

Semilson Marinho da Fonseca Filho, Wesley da Silva, Francisco Wesley da Silva Araújo, Daguia de 

Medeiros Silva 

semilsonfonseca@hotmail.com 

 

O ensino de forma geral deve oferecer igualdade de condições de acesso à escola, bem como 

valorizar o profissional da educação. E esse deve se incumbir de zelar pela aprendizagem dos 

alunos, elaborando e cumprindo o plano de trabalho proposto pelo estabelecimento de ensino.  

É finalidade da Educação Básica de Nível Médio a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos; a preparação para o mundo do trabalho e cidadania; a compreensão dos 

fundamentos científicos - tecnológicos e a relação teórica e prática, no ensino de cada disciplina. 

A Química é a ciência que estuda a matéria, as transformações químicas por ela sofridas e as 

variações de energia que acompanham estas transformações. Ela representa uma parte 

importante em todas as ciências naturais, básicas e aplicadas.  

No ensino de química, podemos distinguir duas maneiras de ministrar aulas: a maneira teórica e a 

maneira experimental. A atividade experimental ocorre com o manuseio de vidrarias, 

instrumentos para o desenvolvimento e fixação dos conceitos através da prática. A maneira 

teórica se baseia na transferência de conhecimentos através de textos, exercícios, relatos, no 

entanto, os alunos não são convidados a experimentar os conceitos e a desenvolverem novos 

conceitos a partir dos experimentos. 

É notória a importância do aprendizado da Química para a integração do humano no mundo 

enquanto indivíduo e cidadão, porém este pode se tornar embaraçoso quando não há a 

assimilação e vivência do que se é transmitido por meio da teoria. 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar como o ensino por meio de experimentos pode 

ajudar no aprendizado e no despertar do interesse do aluno por essa ciência. 

Esta pesquisa foi dividida em 03 (três) momentos: 

Primeiramente foi feito uma revisão bibliográfica em artigos que discorrem sobre a realização de 

atividades experimentais nas aulas de Química e sobre as condições de aprendizagem dos 

estudantes do Ensino Médio, para podermos ter uma visão critica de como estão sendo realizadas 

as aulas de química e como os alunos estão absorvendo o conteúdo. 

No segundo momento foi visitada a Escola Estadual Monsenhor Honório da cidade de 

Pendências/RN, para fazer as aplicações de questionários para alunos da 3° série do ensino médio. 

Esses alunos foram submetidos a um questionário simples contendo cinco perguntas, tendo duas 

opções de respostas: “sim ou não”. 

O intuito de fazer essa abordagem na escola é saber como está sendo trabalhada com os alunos a 

disciplina de Química. 

No terceiro momento foram estudados os questionários para ter uma porcentagem precisa de 

cada pergunta feita, e com isso descobrir porque os alunos têm tantas dificuldades nessa 

disciplina.  

Os resultados obtidos foram classificados em um único momento: a ida a escola para aplicação 

dos questionários com os alunos, onde os dados foram colhidos. 
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Foi analisado que cerca de 100% dos alunos consideraram que as aulas práticas são essenciais no 

processo de aprendizagem na disciplina de química 

Ao se trabalhar com aulas experimentais, os alunos tem mais facilidade em aprender o conteúdo, 

principalmente quando essas abordagens são trabalhadas com temas do seu cotidiano. Assim os 

indivíduos absorvem mais os assuntos da química.  Diante dos resultados obtidos conclui-se que o 

uso da experimentação no ensino da Química é de real importância para o aprendizado do aluno e 

que essa técnica de ensino não é vista dessa forma apenas por profissionais da ciência, mas 

também pelos aprendizes. Através da experiência os alunos se sentiriam mais incentivados para 

descobrir as maravilhas da química. Embora não exista uma fórmula pronta e acabada que 

possamos seguir para enfrentarmos os desafios de ensinar tal ciência. 
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A UTILIZAÇÃO DO TEXTO LITERÁRIO COMO MATERIAL DIDÁTICO PARA AULAS DE ESPANHOL NO 

ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE MOSSORÓ (1ª PARTE) 

 

Regiane Santos Cabral de Paiva, Ana Carla de Azevedo Silva 

regianeuern@yahoo.com.br 

 

Esta ação extensionista teve o propósito de promover minicursos, a serem ofertados aos 

professores de espanhol do ensino médio de quatro escolas públicas do município de Mossoró, 

sobre as pesquisas desenvolvidas a respeito do uso do Texto Literário (TL) enquanto ferramenta 

de ensino para a aprendizagem em língua espanhola. Este projeto teve como propósito primeiro 

dar um retorno a estes professores que foram investigados durante uma pesquisa desenvolvida 

por meio da Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) da UERN, em que constatamos as crenças 

dos professores de espanhol, de nível médio das escolas públicas de Mossoró, quanto ao papel do 

texto literário (TL) para a aprendizagem de língua espanhola neste nível. No total foram 5 

encontros de 4 horas cada um, realizados entre maio e junho de 2015. No último sábado do 

minicurso, foi proposto um debate sobre os temas vistos nos minicursos e sobre as necessidades 

dos professores de espanhol quanto ao trabalho do TL nas aulas de espanhol a fim de darmos os 

encaminhamentos para a elaboração futuras das oficinas. Tendo em vista a avaliação que fizeram 

a respeito dos minicursos, notamos que todos passaram a adorar uma nova postura em relação ao 

emprego do TL em aulas de língua espanhola, desmistificando crenças até então consolidadas. 
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APLICABILIDADE DO SOFTWARE LIVRE NAS ESCOLAS PÚBLICAS 

 

Gabriel Markes de Lima Fernandes, Antonio Cleiton Ribeiro de Lima, Jeferson Queiroga Pereira, 
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Hortêncio Filho, 
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Os chamados softwares livres vêm ganhando mais espaço na educação, com a adoção do 

GNU/Linux como sistema operacional, além de softwares educacionais, por parte de instituições 

de ensino públicas e privadas. 

O projeto tem como objetivo incentivar o uso de software livre na comunidade do alto oeste 

potiguar, reforçando a importância desse tipo de software para alunos e professores e 

promovendo toda uma inclusão digital em ambientes livres. Também objetivamos promover a 

troca de informações entre os participantes, bem como o aprimoramento dos conhecimentos 

adquiridos. 

O projeto adota como metodologia as modalidades de minicursos e oficinas de preparação para 

unidades didáticas. Os minicursos são divididos em unidades: (1) Capacitação sobre o sistema 

operacional e distribuições GNU/Linux; (2) Capacitação em ferramentas de escritório (pacote Libre 

Office), e (3) a aplicação de oficinas abordando softwares educacionais em diversas áreas. 

A partir das atividades propostas pelo projeto de extensão, foram proporcionadas Oficinas de 

introdução ao Linux a professores da rede pública de ensino e aos alunos do IFRN - Campus Pau 

dos Ferros, oficinas de pacotes de escritório aos professores da Escola Municipal Maria Edilma de 

Freitas, Oficinas dos Softwares educativos GeoGebra e Kalzium aos professores da região e a 

oficina do ambiente de programação Kturtle à alunos do ensino médio da rede pública de ensino. 

Além de participação ativa com stands, monitoria e organização no ETAL (Encontro de Tecnologia 

do Alto Oeste Potiguar), realizado no IFRN - Campus Pau dos Ferros. 

A oportunidade obtida de trabalhar com professores e alunos da rede pública de ensino enaltece o 

trabalho do projeto, onde tivemos a oportunidade de vivenciarmos na prática a experiência do 

ensino e da extensão. Considera-se que projetos atentos às necessidades da comunidade 

acadêmica municipal apresentam-se como fundamentais para reforçar o contato da instituição 

com as comunidades local e regional. 
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APRENDIZAGEM DE CULTURA E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS ATRAVÉS DE FILMES 

 

Sabrina Santos Lourenço da Costa, Anna Beatriz de Carvalho Crisóstomo, Samuel de Carvalho Lima 

sabrina.slc@hotmail.com 

 

Filmes legendados se constituem ferramentas que podem promover aprendizagem de cultura e 

línguas estrangeiras, sendo utilizados em cursos livres de idiomas (GOMES, 2006; BERK, 2009). 

Nosso objetivo nesta pesquisa piloto foi o de identificar a opinião de alunos do IFRN Mossoró 

sobre a possibilidade de aprendizagem através de filmes. Metodologicamente, utilizamos 

questionário que buscasse flagrar a opinião dos alunos recém-ingressos do curso técnico de nível 

médio integrado. Além disso, listamos 10 filmes que retratam a cultura inglesa e solicitamos a 

marcação de 5 filmes de seu interesse. Os resultados demonstraram o reconhecimento de 4 

dimensões apontadas pelos alunos como a possibilidade de aprendizagem através de filmes: 

cotidiano/hábitos; tradições e costumes; pronúncia; vocabulário (gírias). Os dados ainda revelaram 

a preferência pelo filme Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001), do gênero 

fantasia/aventura/família, que reflete o universo acadêmico em que os próprios alunos do IFRN 

estão inseridos (escola). 90% da turma demonstrou ter interesse por (re)assistir a esse filme. 

Como conclusão, partiremos à sistematização do projeto de extensão intitulado Cultura e Línguas 

Estrangeiras através do Cinema. Essa ação de extensão, a ser realizada em 2016, consistirá de 6 

sessões de cinema da cultura inglesa com legenda intralingual, seguidas de diálogo e debate 

acerca de aspectos culturais e linguísticos refletidos na ficção, oportunizando a ampliação de 

saberes de alunos dos cursos regulares do IFRN Mossoró e de alunos dos cursos de línguas do 

NUPEL. 
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BULLYING SOB A ÓTICA DA VIOLÊNCIA SIMBÓLICA 

 

Grazielly Dantas da Silva Braga, Mariana Albuquerque Melo, Gabriela Matos Campos, Kairo 

Matheus Melo de Oliveira, Rogério Emiliano Guedes Alcoforado 

grazydantas@hotmail.com.br 

 

Estão mais frequentes casos de violência escolar, seja física ou psicológica, decorrentes de 

diferenças física, social ou emocional, o fenômeno do bullying. Seus elementos são intenção e 

repetição de ato agressivo, com resultados cruéis, como ansiedade, depressão, evasão. O 

problema se relaciona ao autoritarismo e à falta de diálogo dos educadores. Há um total desprezo 

pela dignidade do ser humano, princípio supremo constitucional, prejudicando a sociedade. Os 

objetivos a serem alcançados perpassam, sobretudo, por aspectos de sensibilizar e conscientizar 

coletivamente os alunos adolescentes sobre o perigo acarretado pelo bullying e suas 

consequências sociais; estimular a alteridade, para entender e respeitar as distinções e 

particularidades de cada pessoa; e promover a mudança de contexto social, para uma plataforma, 

simultaneamente, de respeito ao próximo e de combate aos casos de bullying com a denúncia. 

Tendo em vista o bullying ser um problema relacionado a inúmeras áreas de conhecimento, é 

mister executar estratégias como aulas interativas, rodas de discussões e recursos audiovisuais de 

ilustração e argumentação, de modo a conseguir incutir a mudança do comportamento ético às 

diferenças humanas. Os resultados esperados das intervenções são impactos de abrangência 

social, acadêmica, técnico-científico e institucional, gerando a conscientização acerca da 

relevância do fenômeno-problema social, que possui relação com o Direito, sobretudo na esfera 

do que se constitui o princípio máximo do Estado Democrático. Assim, possibilitar e incentivar o 

conhecimento aprofundado e multidisciplinar sobre o tema, e estimular a alteridade e o 

enfrentamento no escopo de salvaguarda dos direitos. Logo, percebe-se a extrema significância do 

projeto, haja vista o bullying ser uma objeção cada vez mais intensa e contínua, no ambiente 

escolar. Para atingir os resultados, é necessária a expansão e o aprofundamento do projeto, 

mediante a dinamicidade, repercutindo em toda a sociedade. 
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CIÊNCIA PARA TODOS NO SEMIÁRIDO POTIGUAR: A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA 12ª 

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE FEIRAS DE CIÊNCIA 

 

Jonas Medeiros de Paiva, Cristiane de Carvalho Ferreira Lima Moura 

jonasmp_@hotmail.com 

 

A atividade de multiplicação consiste em estimular e desenvolver nos alunos da educação básica o 

interesse e os conhecimentos necessários para o desenvolvimento de projetos de pesquisa a partir 

da utilização da metodologia científica, assim como dar suporte e oportunizar a realização de 

feiras de ciências nos âmbitos escolares, regionais e estadual através de parcerias com as 

Diretorias Regionais de Educação – DIRED’s. O objetivo desse trabalho é encurtar as distâncias 

entre o ensino médio e o ensino superior, para os alunos pertencentes à rede básica de ensino, 

tornando-se uma ponte entre a universidade e as escolas. Além do aspecto educacional, o projeto 

tem uma base social bastante consolidada tendo em vista que o trabalho de extensão é voltado 

para o desenvolvimento científico de jovens da rede pública. Estes, muitas vezes são carentes de 

estrutura e ao mesmo tempo são ricos em ideias inovadoras e revolucionárias. Durante o primeiro 

semestre de 2015 foi realizado o planejamento das atividades, tendo como propósito a aplicação 

do método cientifico nas escolas da rede púbica e a posterior elaboração das Feiras de Ciências. 

Ao longo do ano busca-se fortalecer a extensão universitária nas escolas públicas de ensino 

através de temas que englobam: a metodologia científica, a participação das escolas nas Feiras de 

Ciências, como desenvolver um projeto cientifico, como e porque realizar uma feira de ciências na 

escola. As atividades foram desenvolvidas nas escolas pertencentes a 12ª DIRED, de forma que o 

projeto de extensão acompanhasse as escolas oferecendo suporte para a realização de feiras de 

ciências. A atuação como multiplicador se deu tanto dentro das escolas quanto na própria DIRED, 

de modo que as atividades foram divididas em três etapas: visitas às escolas, apoio aos alunos e 

visitas à 12ª DIRED. Os resultados e conclusões de todas essas etapas e atividades é a realização da 

Feira de Ciências do Semiárido na Universidade Federal Rural do Semiárido, que reúne todos os 

alunos selecionados através das feiras regionais afiliadas. Os trabalhos com maior pontuação são 

classificados para outros eventos e ganham bolsas de Iniciação Científica oferecidas pelo CNPq. Os 

alunos são acompanhados e assistidos ao longo do ano de vigência da bolsa pelo projeto de 

extensão. 
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CÍRCULO DE DISCUSSÃO: SOCIALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS DA REALIDADE DE ESCOLAS NA 

PERSPECTIVA FREIRIANA 

 

Flávia Thaísa de Morais Gama, Thalita Juliana de Freitas Meneses, Francisca Geise Varela Costa, 

Maria Erivaneide da Silveira Oliveira, Hostina Maria Ferreira do Nascimento 

flavia -_- thaisa@hotmail.com  

 

O Programa de Educação Tutorial – PET – Pedagogia/UERN, por meio do Grupo de Extensão 

Diálogos em Paulo Freire e Educação Popular – LEFREIRE, desenvolveu uma atividade 

extensionista em parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação em Movimento – 

GEPEM/UFRN, sob o tema “A Escola e a Realidade Local: Contribuição de Paulo Freire”, como 

reflexão sobre o pensamento do autor sobre o estudo da realidade na escola. O Objetivo da 

atividade foi aprofundar os conhecimentos advindos da realidade nas escolas a partir da 

compreensão dos conceitos teóricos freirianos. A Metodologia consistiu em um círculo de 

discussão e troca das experiências vivenciadas nas atividades dos dois grupos, permitindo 

conhecer as múltiplas realidades, problematizando-as a partir das situações limites encontradas. 

Nesta ocasião, foram enfatizadas a importância das palavras e/ou temas geradores, da redução 

temática e a relação destas com os conteúdos disciplinares, possibilitando, assim, uma melhor 

compreensão acerca da relevância da relação entre a realidade do sujeito e os conteúdos 

escolares, contribuindo desse modo para uma aprendizagem significativa. Conclusão: A 

experiência caracterizou-se como um importante âmbito de socialização, construção, troca e 

ampliação de saberes por meio dos relatos, problematizações e reflexões feitas sob uma 

perspectiva freiriana da realidade. 
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CONEXÕES ENTRE PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO MÉDIO NOS DIÁLOGOS SERRANOS 

 

Francisca Luzia de Freitas Oliveira, Paulina Júlia Costa de Oliveira, Vitória Gabriella Lopes Viana, 

Vinicius Batista Vieira, Maria Euzimar Berenice Rego Silva 

luziaoliiveira125@gmail.com  

 

Relatamos neste trabalho a participação em atividades desenvolvidas pelo Programa de Extensão 

“DIÁLOGOS AUTOBIOGRÁFICOS: TRILHAS DA FORMAÇÃO DOS/AS EDUCADORES/AS 

SERRANOS/AS” (Diálogos Serranos), vinculado atualmente ao Núcleo de Educação em Direitos 

Humanos (NUEDH) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e ao Grupo de 

Pesquisa “Formação, Memória e Políticas Educacionais” (FORMEPE) do Campus Avançado 

Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) – Pau dos Ferros/UERN, que vem 

desenvolvendo atividades desde o ano de 2012, articuladas às pesquisas “SEXUALIDADE E 

RELAÇÕES DE GÊNERO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SERRANAS” e “MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO 

RURAL: RASTREANDO IMAGENS E FALAS LOCAIS”. Estas pesquisas contam, atualmente, com 06 

(seis) bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Ensino Médio da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PIBIC EM/UERN) e 08 (oito) bolsas da Fundação 

de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (PIBIC JR/FAPERN), ambas financiadas pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento, Científico e Tecnológico (CNPq). Nosso objetivo é refletir 

sobre as relações entre pesquisa, extensão e o Ensino Médio, destacando a importância dessas 

ações para o nosso processo formativo.  

O Programa “Diálogos Serranos” insere-se nas abordagens biográficas, enquanto instrumento de 

investigação e formação (PINEAU, 2006), uma perspectiva metodológica que articula de forma 

direta pesquisa-ação-formação. Dentre as contribuições teóricas e metodológicas sobre essa 

abordagem podemos destacar as reflexões de António Nóvoa e Matthias Finger (1988), Gaston 

Pineau (2006), Marie-Christine Josso (2004) e Vera Maria Antonieta Tordino Brandão (2008). 

Buscando uma melhor articulação entre pesquisa, ensino e extensão, são adotadas diversas 

estratégias metodológicas para a execução desse Programa. Entre elas destaca-se a elaboração de 

narrativas escritas pelos/as participantes-colaboradores/as, que são complementadas com a 

utilização de outros instrumentos de coleta de dados verbais, tais como: narrativa oral, 

questionários para educadores/as, enquetes, documentos das instituições educacionais e dados 

audiovisuais. Destes últimos, temos a elaboração de mandalas e desenhos pelos/as participantes-

colaboradores/as, bem como os registros fotográficos e videográficos das atividades do Programa 

“Diálogos Serranos” e das visitas nas escolas e comunidades rurais.  

Enquanto parte das abordagens nomeadas por Pineau (2006) como pesquisa ação-formação, o 

Programa de Extensão “Diálogos Serranos” procura desenvolver atividades primando pela 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Neste sentido, há uma vinculação direta entre as 

pesquisas do PIBIC e as ações dos “Diálogos Serranos”, na medida em que as produções, os 

registros e todo material aplicado ou resultante dos encontros reflexivos, cursos, seminários, 

oficinas, entre outras atividades do Programa, constituem um banco de dados (desenhos, 

narrativas, fotos, vídeos, enquetes, questionários, projetos pedagógicos das escolas, projetos de 

ensino das escolas...) riquíssimo sobre a formação dos/as educadores/as e as práticas relacionadas 
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à manifestação da sexualidade e das relações de gênero no cotidiano escolar e familiar dos/as 

participantes dessas ações. 

Para este texto tomamos como foco de análise as ações desenvolvidas no Programa de Extensão 

“Diálogos Serranos”, bem como, as ações feitas em parceira com o Projeto de Extensão “Café 

Filosófico” do Departamento de Educação (DE)/CAMEAM/UERN, a partir da execução de planos de 

trabalho vinculados ao PIBIC EM/UERN, desde janeiro de 2013, e ao PIBIC JR/FAPERN, desde maio 

de 2015, dando ênfase as atividades realizadas no município de Portalegre/RN.  

Os/as discentes do Ensino Médio foram integrados/as ao Programa “Diálogos Serranos” a partir de 

2013, envolvendo inicialmente 03 (três) bolsas do PIBIC EM/UERN, vinculada a Pesquisa 

“MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO RURAL: RASTREANDO IMAGENS E FALAS LOCAIS”. Depois foi que foi 

destinada bolsa PIBIC EM/UERN para à pesquisa “SEXUALIDADE E RELAÇÕES DE GÊNERO NAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SERRANAS”, conforme demonstra o Quadro 1.  

PROJETO COTA PIBIC QUANTIDADE DE 
PLANOS DE TRABALHO 

PIBIC EM/PIBIC JT 

Memórias da Educação Rural: 
Rastreando Imagens e Falas Locais - 
Fase I 

2012-2013 03 Bolsas PIBIC EM/UERN 

Memórias da Educação Rural: 
Rastreando Imagens e Falas Locais - 
Fase II 

2013-2014 03 Bolsas PIBIC EM/UERN 

Sexualidade e Relação de Gênero 
nas Práticas Pedagógicas Serranas - 
Fase I 

2013-2014 01 Bolsa PIBIC EM/UERN 

Sexualidade e Relação de Gênero 
nas Práticas Pedagógicas Serranas - 
Fase II 

2014-2015 06 
04 

Bolsas PIBIC EM/UERN 
Bolsas PIBIC JR/FAPERN 

Memórias da Educação Rural: 
Rastreando Imagens e Falas Locais - 
Fase III 

2015-2016 04 Bolsas PIBIC JR/FAPERN 

Sexualidade e Relação de Gênero 
nas Práticas Pedagógicas Serranas - 
Fase III 

2015-2016 06 Bolsas PIBIC EM/UERN 
 

QUADRO 1 – Quantidade de bolsas e planos de trabalho de discentes do Ensino Médio membros do 

Programa de Extensão “Diálogos Serranos”, envolvidos na iniciação científica no período 2013/2015. 

Fonte: Projetos PIBIC. Arquivos do Programa “Diálogos Serranos”. 

 

Os planos de trabalho do PIBIC EM/UERN e do PIBIC JR/FAPERN foram elaborados a partir do 

material referente às ações desenvolvidas no município de Portalegre/RN, disponível no banco de 

dados do Programa “Diálogos Serranos”, embora que a pesquisa “MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO 

RURAL: RASTREANDO IMAGENS E FALAS LOCAIS”, utilize esses dados de forma pontual. 

Todos os planos de trabalhos do PIBIC EM/UERN e PIBIC JR/FAPERN tem como uma das ações a 

ser desenvolvida pelo/a discente do Ensino Médio a colaboração nas ações do Programa de 

Extensão “Diálogos Serranos”, destacando-se a participação nas seguintes atividades: Organização 

de arquivos, materiais e equipamentos para atividades; Encontros de planejamento e estudos; 

Oficina “Na prática a teoria não é outra: cinema/audiovisual na sala de aula”, ministrada pelo 

Professor Me. Carlos Adriano Ferreira de Lima - Universidade Estadual da Paraíba, realizada no dia 

15/01/2013; [Oficina de Estudos Interdisciplinares] “Sobre os indivíduos e suas coisas: A tipologia 
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das fontes documentais e a produção do conhecimento científico”, ministrada pelo Historiador 

Thiago Alves Dias, realizada no dia 25/01/2013; Oficina sobre gênero, sexualidade e educação, 

realizada em 08/03/2013; Organização do I Seminário de Leituras Formadoras no município de 

Portalegre, em parceria com o Projeto de Extensão Café Filosófico, realizado no dia 25/10/2013; 

Organização do II Seminário de Leituras Formadoras no município de Portalegre, em parceria com 

o Projeto de Extensão Café Filosófico, realizado no dia 04/04/2014; Visita a comunidades e escolas 

rurais, especialmente as comunidades quilombolas portalegrenses: Arrojado, Pêga e Sobrado; II 

Salão de Iniciação Científica do Ensino Médio, realizado durante a I Semana de Ciência, Tecnologia 

e Inovação da UERN, realizado no CAMEAM/UERN; III Salão de Iniciação Científica do Ensino 

Médio, realizado durante a II Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação da UERN, realizado no 

CAMEAM/UERN; Semana Pedagógica das escolas municipais de Portalegre, realizada na Escola 

Municipal Filomena Sampaio no dia 04/02/2014; Colaboração na sistematização de dados para 

elaboração de trabalhos monográficos de conclusão do curso de Pedagogia; Produção e 

apresentação de 03 (três) resumos expandidos para o I Encontro Estadual sobre Espaço e Ensino 

em Ciências Humanas na Educação Básica: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar, 

realizado no período de 03 de dezembro de 2015, no CAMEAM/UERN; Curso de formação para 

estagiários/as do Programa de extensão “Diálogos Serranos”, realizado nos dias 25, 26 e 

29/03/2014, no CAMEAM/UERN; Café Filosófico “Na mesa com Michel Foucault”, realizado no dia 

27/06/2014, no CAMEAM/UERN; Encontro com grupo de Mulheres “As Amélias”, realizado no dia 

02/07/2014, no Salão Comunitário do Sítio Sobrado - Portalegre/RN; Encontro com Grupos de 

Idosos/as de Portalegre/RN, realizado no dia 05/07/2014, no CRAS I; Encontro com Grupo de 

Mulheres de Portalegre/RN, com o tema: Autoestima e organização das mulheres, realizado no dia 

27/11/2014, no CRAS II; Encontro Reflexivo com educadores/as do Centro Municipal de Educação 

Infantil “Portal do Saber” (CMEI), realizado no dia 16/07/2015, no CMEI-Portalegre/RN; Encontro 

Reflexivo com gestores/as e equipes pedagógicas das escolas da Educação Básica de 

Portalegre/RN, realizado no dia 22/07/2015, na Secretaria Municipal de Educação e Desportos; 

Encontro com grupo de gestantes de Portalegre/RN, realizado no dia 30/07/2015, no CRAS II; 

Participação nas Conferências Municipais de Portalegre/RN: dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e Ações da Campanha de Combate ao Abuso e exploração Sexual de Criança e 

Adolescentes (de 18/05/2015 a 10/06/2015); Educação; Assistência Social (14/07/2015); e das 

Mulheres (24/09/2015); I Encontro de Iniciação Científica do Ensino Médio do município de 

Portalegre/RN, como parte do IV Salão de Iniciação Científica do Ensino Médio, realizado durante 

a III Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação da UERN, realizado nos dias 05 e 06 de novembro 

de 2015, em Portalegre/RN; 

A extensão — enquanto atividade articulada à pesquisa e ao ensino — funciona como instrumento 

de auxílio no desenvolvimento das atividades investigativas e de socialização de novos saberes. A 

participação com discentes do Ensino Médio na execução de ações de extensão é uma experiência 

nova, que nos faz sentir mais responsáveis e comprometidos com nossa vida, ampliando nossos 

estudos, levando-nos a ultrapassar os limites da escola, permitindo uma melhor articulação entre 

a Universidade e as escolas de Ensino Médio. É através da extensão que a Universidade trabalha 

com as comunidades e as escolas, garantindo a socialização de novos conhecimentos produzidos 

em seu interior. Ela também permite a ampliação da troca de experiências e de novas 

aprendizagens pelo/a aluno/a do Ensino Médio. 
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Contudo, essa caminhada é cheia de desafios para o/a discente do Ensino Médio, em relação à 

aquisição de novos conhecimentos, ao processo de sistematização de leituras e debate de textos.  

Essa experiência nos permitiu aprender diversas coisas que são fundamentais para nossa vida, 

tanto pessoal como estudantil e profissional. Como, por exemplo, que estudar nunca é pouco, 

precisamos estar aptos/as a adquirir novas aprendizagens. E a pesquisa articulada a extensão vem 

somar com os conhecimentos adquiridos na escola, oportunizando a ampliação do nosso olhar 

para uma visão mais fundamentada. Além disso, adquirimos outra visão sobre o quanto a pesquisa 

e a extensão, juntamente com a escola, são importantes para o nosso crescimento, enquanto 

estudantes e futuros/as profissionais.   

Outros benefícios dessa participação são: aprendizagem para falar em público, fichar textos, 

sistematizar informações, associar, dividir e organizar melhor nosso tempo para realizar as 

atividades de pesquisa, de extensão e da escola. Mesmo sendo cansativo, procuramos 

desenvolver a pesquisa e a extensão e manter um bom desempenho escolar.  

Refletimos sobre as conexões entre extensão, pesquisa e Ensino Médio em Portalegre/RN, com 

base na nossa participação nas ações do Programa “Diálogos Serranos”. O Programa representa 

um instrumento eficaz para nossa autoformação e a articulação com a pesquisa e o ensino, 

principalmente no Ensino Médio, é uma ótima oportunidade para ampliação do conhecimento 

escolar, assim como para diminuir a timidez e melhorar nossas estratégias de leitura, que é uma 

ferramenta indispensável para nosso cotidiano e para um bom desenvolvimento cognitivo, 

emocional... Preparando-nos melhor em diversos sentidos, cujas experiências levaremos para o 

resto da vida.  

Manifesta também ideias e pensamentos que ocorrem fora do contexto tradicional de ensino, 

através de debates e reflexões de temas polêmicos como sexualidade, relações de gênero, 

homofobia...  Com essas discussões crescemos também como seres humanos quando nos são 

dadas oportunidades de refletir sobre nossas práticas, através das experiências vividas no 

Programa de Extensão “Diálogos Serranos”. 
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CONSTRUINDO SABERES NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL POR MEIO DOS CÍRCULOS DE 

CULTURA 

 

Márcia Francione Sena do Nascimento, Vanessa Luana da Silva, Wdália Maria da Conceição Soares 

da Mota, Maria Regina de Almeida Lima, Hostina Maria Ferreira do Nascimento 

marcynha_pedagogia@hotmail.com 

 

Compreedendo a importância da indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão para uma 

formação superior adequada (BRASIL, 2010), o Programa de Educação Tutorial PET Pedagogia da 

Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte desenvolve 

experiências de extensão que alimentam dialeticamente as elaborações teóricas e práticas do 

Grupo. O Grupo de Extensão Diálogos em Paulo Freire e Educação Popular – LEFREIRE permite ao 

PET Pedagogia promover discussões e ações baseadas nas teorias de Paulo Freire. Os encontros de 

discussão teórica ocorrem quinzenalmente. As ações extensionistas acontecem por meio da 

realização de Círculos de Cultura, objetivando a troca de saberes entre os participantes. 

Compreendemos a relevância que os saberes construídos nestas duas ações possuem para nossa 

formação docente e realização profissional. 

As ações extensionistas acontecem através da realização de Círculos de Cultura que envolvem a 

comunidade acadêmica e interessados externos a esta. O Círculo de Cultura e Saberes realizado 

em 2015 teve o intuito de resgatar e valorizar memórias e saberes da vida escolar de funcionários 

da Faculdade de Educação da UERN. A atividade, que se propôs a trocar experiências com esses 

sujeitos na perspectiva da horizontalidade de saberes (FREIRE, 1998), procedeu por meio da 

disponibilização de objetos que fizessem recordar lembranças dos participantes sobre o tema. A 

dinâmica de resgate de memória também consistiu em cada participante apresentar algum 

momento da vida escolar. O estudo de Paulo Freire e as atividades extensionistas desenvolvidas 

nos ajudam a conhecer saberes provindos de outros espaços além da universidade, pois 

aprendemos que cada espaço representa um saber, já que os sujeitos que estão neles possuem 

suas subjetividades. O conhecimento da realidade nos permite melhorar nossa formação porque 

quando conhecemos a realidade dos alunos e valorizamos as suas particularidades, 

desenvolvemos também metodologias particulares e refletimos sobre elas. Acreditamos que as 

atividades desenvolvidas no ensino, na pesquisa e na extensão são indissociáveis, pois através 

delas, além de aprendermos e compartilharmos saberes, contribuímos para o desempenho do 

trabalho pedagógico uma vez que procuramos atender às demandas solicitadas por essas 

instituições e seus sujeitos. A participação no grupo de extensão e na pesquisa realizada pelo PET 

Pedagogia está resultando na ampliação do desempenho e da autonomia dos petianos, pois 

através dessas ações, somos instigados a desenvolver ainda mais novos conhecimentos, 

permitindo assim a ação-reflexão-ação sobre a prática experienciada na educação popular. 
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PROJETO DE EXTENSÃO: DI NAS ESCOLAS 

Giovana Lorena Costa de Andrade, Thamires Araújo Magalhães Lucena, Wilton Silva 

dos Santos Júnior, André Pedro Fernandes Neto 

giovana_7andrade@hotmail.com 

 

O projeto “Departamento de Informática (DI) nas Escolas” foi desenvolvido pelo 

Programa de Educação Tutorial (PET) Computação da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte-UERN, e propõe uma maior comunicação entre escolas e 

universidade, utilizando como intermediário as apresentações sobre o curso para o 

ensino médio que são realizadas em escolas públicas e particulares. Para que assim, 

haja um maior interesse dos alunos pela área de computação. Em todas as escolas foi 

feito, anteriormente, contato com os supervisores ou coordenadores das respectivas 

escolas, para saber se havia a possibilidade da apresentação e qual a opinião destes 

representantes sobre a iniciativa do DI nas escolas. 

A primeira escola visitada foi a Escola Estadual Aida Ramalho Cortez Pereira na data de 

29 de setembro de 2015, situada no Conjunto Walfredo Gurgel, Mossoró. O primeiro 

contato foi feito com o professor Pereira. A palestra foi apresentada para 25 alunos do 

primeiro e segundo anos do ensino médio no período da manhã, sendo realizada no 

auditório da escola.  

A segunda escola foi o Instituto Educacional Sementes, no Planalto 13 de maio, 

visitado entre os dias 19 de outubro, à tarde, e 20 de outubro de 2015, pela manhã. O 

contato foi feito com Jacó Raulino, coordenador da escola; houve o apoio da diretora 

Maria Elizete de Medeiros Oliveira e o auxílio da professora Brena Kesia Costa Pereira 

nos dias da apresentação. Nesses dois dias, as apresentações foram direcionadas aos 

alunos do terceiro ano do ensino médio, somando um total de 40 alunos, com a adição 

de um questionário. 

A terceira foi a Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, visitada no dia 26 de 

outubro de 2015, às 14 horas. Foi pedida uma autorização à supervisora Neuma Maria 

e a diretora Ady Gomes. A palestra foi efetuada com a turma do terceiro ‘A’, contando 

no total de 12 alunos na apresentação e na realização do questionário. 

A quarta escola visitada foi a Escola Estadual Jerônimo Rosado; a visita foi realizada no 

dia 28 de outubro de 2015, às 8 horas. O contato foi feito com a supervisora Marta 

Gerusa Câmara, no dia da apresentação houve o auxílio da articuladora pedagógica 

Maria Lenira de Souza Oliveira, e o apoio da diretora Maria de Fátima Rocha. Foram 

feitos a apresentação e o questionário para os alunos dos dois terceiros anos que a 

escola possui, o terceiro ‘A’ e ‘B’, somando 33 alunos. 

A base para o desenvolvimento do projeto foi palestras realizadas em escolas públicas 

e particulares da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Foram escolhidas quatro 

escolas, sendo três públicas e uma particular para as apresentações. A escolha das 

escolas deu-se pela quantidade de alunos, para que no final, o número de alunos que 

responderam ao questionário na escola particular fosse o mesmo número das públicas. 
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As palestras foram direcionadas aos alunos do ensino médio dessas escolas, que em 

sua maioria, foram alunos do terceiro ano, porém, também houve participantes do 

primeiro e segundo anos. 

O conteúdo das palestras era, basicamente, sobre o curso de Ciência da Computação 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, no Campus de Mossoró. 

Para que houvesse um maior entendimento e com o propósito de que as dúvidas 

sobre o curso fossem esclarecidas, o conteúdo da apresentação foi mostrado em 

partes. Inicialmente, foi mostrado aos alunos o que não era ensinado no curso como, 

fazer manutenção em computadores, utilizar o Photoshop ou ser hacker, para evitar 

quaisquer ideias precipitadas sobre o curso. 

Logo após, foi mostrado as características dos profissionais do curso, da área e, 

também, o objetivo do mesmo, que é formar profissionais qualificados para o exercício 

das atividades na área de informática. Também foram apresentadas algumas 

disciplinas da grade curricular, o corpo docente, a infraestrutura, para mostrar o 

suporte que a universidade oferece ao aluno, e os grupos de pesquisa. Foi mostrado o 

salário de algumas áreas que o profissional pode seguir, e a principal diferença entre 

os cursos da área de informática, que são: Ciência da Computação, Engenharia da 

Computação e Sistemas da Informação. Também houve um questionário, para ser 

respondido pelos alunos, sobre a apresentação, para saber se os estudantes já tinham 

planejado o futuro e para quais áreas seguiriam.  

Para os alunos do primeiro e segundo anos foi apresentado, também, a Olimpíada 

Brasileira de Informática (OBI), que é uma competição organizada pelo Instituto de 

Informática da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). A competição é similar 

às outras olimpíadas científicas brasileiras, tem o intuído de despertar o interesse dos 

jovens a ciência, considerada básica atualmente. Como esses alunos não haviam 

terminado o ensino médio, ainda teriam a oportunidade de participar da olimpíada e 

iniciarem na área de informática. Com esses alunos não houve a prática com o 

questionário. 

Para os alunos que estavam finalizando os estudos, os integrantes do terceiro ano, foi 

feito um questionário, pois este seria um modo de avaliar os seus interesses com o 

ensino superior, curso de Ciência da Computação da UERN e sobre a palestra 

apresentada. Os gráficos mostram os resultados das escolas públicas e particular 

separadamente, para uma melhor visualização e comparação. Foram 41 alunos de 

escola particular e 45 de escola pública, 86 alunos no total. 

Conforme os gráficos a seguir: No gráfico 1 a escolha dos alunos da escola particular, e 

no 2, escolha dos alunos das escolas públicas, pode-se identificar os resultados da 

primeira questão que era se já haviam escolhido o curso do ensino superior, se sim 

qual seria. No gráfico da escola particular, à esquerda, pode-se ver que 80% dos alunos 

já haviam escolhido o curso, porém praticamente a metade dos alunos da escola 

pública ainda não havia escolhido o curso. 
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Logo a seguir, os gráficos 3 e 4 foram idealizados com base na resposta anterior. São 

gráficos com os cursos do ensino superior que os alunos escolheram. No gráfico 3, o da 

escola particular com 33 alunos que já haviam escolhido o curso, foi identificado que a 

maioria desses alunos escolheram o curso de Direito, com 22%, como curso superior, 

seguido do curso de Arquitetura e Engenharia. Ficando com apenas 6% o curso de 

Ciência da Computação. Já no gráfico 4, os 23 alunos responderam já haver escolhido o 

curso, a maior parte também decidiu pelo curso de Direito com 23% dos alunos, em 

seguida foram os cursos de Engenharia e Medicina. O curso de Ciência da Computação 

obteve apenas 4% das escolhas.  
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Gráfico 1: Escolha dos alunos da escola particular Gráfico 2: Escolha dos alunos da escola pública 
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Gráfico 1: Alunos da escola particular que escolheram o curso 
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Gráfico 4: Alunos da escola pública que escolheram o 
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Os gráficos 5 e 6, a seguir, são referentes a terceira pergunta do questionário, sobre 

qual o interesse dos alunos na área de computação. Percebe-se como é mínimo o 

interesse profissional na área de computação nos dois gráficos, com apenas 12% da 

escola particular e apenas 9% das escolas públicas. Analisa-se que os gráficos 

sugeriram uma proporção de escolha semelhante, a maioria dos alunos identificam 

interesse no curso, entretanto decidiram por não optar por essa área. Logo em 

seguida, vem o interesse pessoal, o que é aceitável levando em consideração o avanço 

tecnológico e das mídias sociais. E os que não têm o mínimo interesse na área 

correspondem a 20% das escolas públicas, e 12%, da escola particular. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A seguir os gráficos 7 e 8 referentes a última pergunta feita aos alunos, sobre se foi 

possível compreender todo o conteúdo apresentado na palestra. Percebe-se que 

houve uma boa avaliação por parte dos alunos com a palestra.  
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Gráfico 5: Escolha dos alunos da escola particular 
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Gráfico 6: Escolha dos alunos da escola pública 
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Gráfico 7: Gráfico referente a escolha dos alunos da escola 

particular. 

Gráfico 8: Gráfico referente a escolha dos alunos da escola 

pública. 
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Diante dos fatos apresentados, notou-se que não existe um número considerável de 

alunos interessados com a área de exatas, principalmente no curso de Ciência da 

Computação. Por meio desta análise, percebe-se que os alunos não conheciam o curso 

devidamente, e que, possivelmente, a causa estava associada à falta de informações 

sobre o mesmo, o que desenvolve uma visão equivocada sobre o curso e os 

profissionais dessa área. 

Sendo assim, o projeto Departamento de Informática (DI) nas Escolas é uma das 

possíveis soluções para que os alunos do ensino médio conheçam o curso de Ciência 

da Computação adequadamente, e as áreas de trabalho.  Este projeto é uma das ações 

a se realizar para alcançar o objetivo, que é uma maior divulgação e interesse em 

seguir nessa área. Outros métodos seriam minicursos com conteúdo introdutórios, tais 

como lógica matemática e programação básica.  
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EDUCAÇÃO DIGITAL: UMA CONTRIBUIÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL E AO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

Mariana Oliveira Veloso, Thayná Yasmim de Souza Andrade, Maria Alexandra Ribeiro Pinto da 

Costa 

marianaveloso0@gmail.com 

 

Com o novo paradigma social denominado sociedade da informação, as pessoas têm que estar 

qualificadas quanto ao manuseio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Por outro 

lado, essa nova configuração tem gerado a exclusão sócio digital daqueles que não dotam do 

saber tecnológico. Para sanar essas dificuldades o projeto “Educação Digital: uma contribuição à 

inclusão social e ao processo de ensino-aprendizagem” tem como objetivo instruir e qualificar 

digitalmente, apresentando como metodologia aulas de informática sobre o uso das TIC, a 

estudantes em situação de vulnerabilidade social e professores da rede pública de ensino da 

cidade de Mossoró-RN e, mediante tal processo, obter como resultado o  desenvolvimento de 

programas educativos que promovam uma melhora socioeconômica no quadro dos envolvidos e 

avanço do ensino público. 
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ESTADO DA ARTE: A EXTENSÃO COMO DESENVOLVIMENTO DO CARÁTER SOCIAL E EDUCATIVO 

 

Isabela Lorena Pierre Barbalho, Raphaela Cristina Andrade de Araújo, Rawlison de Melo Bezerra, 

Wanderson Lucas dos Santos, Priscylla Cinthya Alves Gondim 

isabelaloreny@hotmail.com 

 

Institutos Educacionais e Universidades possuem características constitucionais indissociáveis em 

três dimensões: o ensino, a pesquisa e a extensão. Em seu desenvolvimento, a extensão 

universitária contribui para formação do profissional do cidadão com espaço privilegiado junto à 

sociedade, como produtor do conhecimento significativo para a superação das desigualdades 

sociais existentes. O projeto analisou os trabalhos de extensão desenvolvidos e que estão em 

desenvolvimento, elaborados e implementados por servidores públicos do IFRN, Campus 

Mossoró, dos variados cursos da Instituição. Os trabalhos foram desenvolvidos em comunidades, 

onde os envolvidos nos projetos prestam serviços que beneficiam as comunidades, ajudando na 

conscientização sobre os problemas sociais, meio ambiente e qualidade de vida existentes, bem 

como na preparação profissional para o mercado. Para a realização da análise desses projetos foi 

desenvolvido um questionário de pesquisa e aplicado aos envolvidos no projeto, que utilizou a 

coleta de dados, abordando questões objetivas, questionamentos sobre envolvimento, benefícios 

alcançados, escolaridade e formação, sexo e áreas temáticas. Percebeu-se no contexto da 

pesquisa realizada, que possuem média de 14 projetos por ano; que 64% dos coordenadores são 

do sexo masculino; 70% dos servidores envolvidos são docentes; e a média dos bolsistas é de 2 

alunos por projeto. Os aspectos negativos referiram-se ao baixo número de discentes voluntários 

e os aspectos positivos são a influência na formação acadêmica, participação de um bom número 

de servidores, além da contribuição para a sociedade interna e externa, pois grande parte dos 

projetos desenvolvidos são de caráter social e educativo. 
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EXPERIÊNCIAS DE ENSINO DE INGLÊS PARA CRIANÇAS NA COMUNIDADE 

 

Antonia Elânia Costa Pinheiro, Marcos Nonato de Oliveira 

elaniacosta2012@gmail.com 

 

O ensino de língua inglesa na escola pública tem uma carência de prática nos anos iniciais. O 

projeto English for Kids tem como objetivo ajudar nessa questão preparatória de conhecimento de 

língua inglesa no quarto e quinto anos. Nossa metodologia é um ensino comunicativo voltado para 

a exploração das habilidades de língua inglesa. As experiências com o ensino de inglês para as 

crianças desse projeto têm sido muito significativas tanto para os alunos como para os monitores, 

alunos da graduação. O envolvimento dos graduandos com a extensão, nesse projeto, traz uma 

prática necessária e importante para sua formação. Além disso, temos encontrado um público 

interessado e participativo nas atividades de sala de aula. Acreditamos que esse projeto tem um 

impacto social e educativo de grande valor para as comunidades assistidas por suas ações. 
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FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE O COMPORTAMENTO 

RACIONAL E IRRACIONAL DOS TOMADORES DE DECISÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS 

PELA CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

Italo Carlos Soares do Nascimento, Wenyka Preston Leite Batista da Costa, Jandeson Dantas da 

Silva, Paula Preston Queiroz Leite Batista, Sergio Luiz Pedrosa Silva 

wenykapreston@hotmail.com 

 

Diante dos debates que vêm ocorrendo no meio acadêmico a respeito dos atuais modelos de 

finanças, mas particularmente a Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), em que se prega a 

racionalidade ilimitada dos agentes que atuam no mercado, surge um campo de estudo voltado 

para os processos psicológicos das decisões humanas, agregando conceitos e valores de outras 

ciências como a Sociologia, a Psicologia e a Economia, desenvolvendo assim, de uma forma 

interdisciplinar, os processos que levam o indivíduo a tomar suas decisões. Nesse sentido, o 

projeto de finanças comportamentais tem como principal objetivo analisar o comportamento 

racional e irracional dos tomadores de decisão da cidade de Mossoró/RN, sobre as informações 

produzidas pela contabilidade gerencial. Para isso, vão ser realizadas entrevistas com roteiro 

semiestruturado, com os tomadores de decisões que atuam no mercado de Mossoró/RN. O 

tratamento de dados será realizado através de um confronto com as principais teorias acerca das 

finanças comportamentais, fortalecendo o caráter qualitativo e descritivo da pesquisa. Com os 

resultados serão identificados as principais heurísticas do processo decisório, os vieses cognitivos 

que afetam a amostra e além de proporcionar conhecimentos que auxiliem os gestores da 

empresa a melhorarem seus julgamentos, possibilitando assim uma eficiência no processo 

decisório. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA PARA A OLIMPÍADA NACIONAL 

EM HISTÓRIA DO BRASIL 

 

José Gerardo Bastos da Costa Júnior, Ana Flávia Oliveira Barbosa de Lira, Renata Rayanne da Silva 

Santiago, Francisco das Chagas Silva Souza 

gerardo.junior@ifrn.edu.br 

 

Este trabalho visa apresentar o Projeto de Extensão “Formação de professores e estudantes da 

rede pública para a Olimpíada Nacional em História do Brasil”, desenvolvido no IFRN – Campus 

Mossoró, durante o ano de 2015. O objetivo básico foi contribuir para a renovação teórica e 

metodológica do ensino de História em escolas públicas da cidade de Mossoró/RN, a partir da 

participação na Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) realizada pela Unicamp. A ONHB 

está em sua 7ª edição, tendo cinco fases virtuais com duração de seis dias cada, e uma final 

presencial na cidade de Campinas/SP. A participação por equipes e o modelo de provas propicia o 

desenvolvimento de habilidades de cooperação, pesquisa e análise, importantes para a formação 

do estudante. O professor atua como um orientador na equipe e tem contato com documentos 

históricos em diversos gêneros e material acadêmico atualizado que contribuem bastante com a 

melhoria de suas práticas em sala de aula. O nosso projeto consistiu em realizar encontros de 

orientação com professores e estudantes de três escolas públicas da cidade, iniciando um 

processo de preparação para a participação dos docentes e discentes na 8ª ONHB, em 2016. Nos 

encontros presenciais, com duração de oito aulas, foram discutidas as questões das provas 

anteriores, com o objetivo de orientar a pesquisa e a análise das equipes para a sua resolução. 

Essa estratégia exigiu o conhecimento do estilo, formato e conteúdos trabalhados pela olimpíada, 

que pode ser construído a partir do estudo de questões das edições anteriores da ONHB. Assim, 

professor-orientador e estudantes construíram juntos conhecimentos e estratégias a partir da 

resolução da prova. Esperamos ter contribuído para elevar a qualidade do ensino de História nas 

escolas da rede pública e estimular a participação de mais alunos na ONHB, de forma a despertar 

nos discentes um maior interesse pela História do Brasil e propiciar o contato com uma produção 

acadêmica atual e bem conceituada. 

55 

mailto:gerardo.junior@ifrn.edu.br


HISTÓRIAS DE VIDA E A CONSTRUÇÃO DE SUBJETIVIDADES: UMA ANÁLISE DAS MEMÓRIAS DE 

MULHERES DO PROGRAMA MULHERES MIL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, CAMPUS MOSSORÓ – RN 

 

Janaina Silva Alves 

sofiajana@hotmail.com 

 

O Programa Nacional Mulheres Mil – Educação, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável – foi 

instituído pela Portaria nº 1.015, de 21 de julho de 2011, e está inserido no Plano Brasil sem 

Miséria, que faz parte de um conjunto de ações governamentais de inclusão educacional, social e 

produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade. 

O presente trabalho pretende analisar a subjetividade das histórias de vida de mulheres que 

participaram do Programa Mulheres Mil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 

Campus Mossoró – RN, no ano de 2014, com a primeira turma ofertada no Campus. 

As narrativas foram analisadas à luz das teorias da memória de Bosi (1994), Bergson (2006), 

Halbwachs (2004), e da subjetividade do discurso de Foucault (1994). O instrumento de pesquisa 

utilizado foi a história de vida ou relato pessoal que permitiu a coleta de informações da vida das 

colaboradoras. Assim, o corpus se constitui de cinco relatos pessoais produzidos pelas mulheres 

em uma das aulas de Língua Portuguesa. 

A partir da análise das narrativas, pôde-se perceber a importância da escrita sobre si mesmo na 

construção da subjetividade dessas mulheres que utilizam a memória para narrar os fatos de suas 

vidas, suas vitórias, crises, seus sonhos, desejos e perspectivas de vida. Desse modo, as  memórias 

são recordadas e contadas como uma forma de essas mulheres construírem uma autoimagem, 

afirmar sua identidade perante seu grupo local, sua comunidade e sociedade. 
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HISTÓRIAS DE VIDAS: RELATOS, DIFICULDADES E CONQUISTAS DE UM POVO CAMPONÊS 

 

Karla Cristiane de Góis Lira, Ariane Bárbara da Silveira Gurgel, Edivânia Fernandes Alves da Costa, 

Neurivânia Moura de Andrade, Hostina Maria Ferreira do Nascimento 

chrisgois1@hotmail.com 

 

Este trabalho resulta de uma atividade realizada pelo Grupo de Extensão Diálogos em Paulo Freire 

e Educação Popular – LEFREIRE, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, que consistiu em um círculo de cultura realizado com alunos jovens e 

adultos do Programa Mais Educação, na comunidade rural de Gangorra, no Município de Tibau – 

RN, objetivando estimulá-los a relatar um pouco sobre suas histórias de vida e vivenciar a troca de 

experiências entre os presentes. O trabalho está fundamentado especialmente nas teorias de 

Paulo Freire que tem a visão da educação como uma ferramenta libertadora, pois auxilia o ser 

humano se tornar consciente das suas ações enquanto sujeito. A metodologia utilizada teve 

caráter qualitativo e descritivo. O círculo de cultura foi realizado com assuntos referentes ao dia a 

dia dos alunos, tendo em vista a importância da utilização de elementos e de palavras daquele 

universo cultural. A experiência vivenciada teve resultados que contribuíram para a nossa 

formação, pois nos proporcionou aprender com as histórias de vida de um povo que enfrenta as 

dificuldades e desafios com coragem e dignidade. 
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“O DIPLOMA VALE E O MERCADO PRECISA”: A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E A FORMAÇÃO EM 

SERVIÇO SOCIAL 

 

Maria Luciene da Silva Araújo 

silva_luciene1994@hotmail.com 

 

O presente artigo visa debater a incompatibilidade entre educação à distância (EAD) e a formação 

em serviço social, trazendo o sistema econômico e a ideologia política vigente; irá abordar os 

interesses que tem por trás desta nova política educacional, fundamentada na falsa ideia de 

democratização do acesso ao ensino superior.  

Assim, desnudar as nuance da EAD é de suma importância para que possamos lutar por mais 

cursos presenciais, bem como por melhoria dos já existentes, frente a esta crescente 

mercantilização do ensino superior, provocada pela aguda retirada do Estado na garantia deste 

direito. 

Como objetivos, pretendemos explanar a educação a distância como um meio de suprir a 

necessidade de força de trabalho especializada, trazendo assim consequências para a categoria 

profissional e para a sociedade. Abordaremos também as supostas vantagens e desvantagens 

desta modalidade de ensino, bem como as consequências para uma formação acadêmica de 

qualidade, focalizando o Serviço Social. 

Como procedimentos metodológicos, utilizamos referências bibliográficas e entrevista, em que o 

aluno demonstra sua opinião sobre esta forma de ensino. 

A partir dessa entrevista, podemos apreender que o estudante da educação à distância vê como 

algo vantajoso, senão melhor que a educação presencial, sendo mais flexível com os horários, 

oferecendo a oportunidade de acrescentar outros cursos de graduação no currículo sem intervir 

no trabalho. 

Podemos concluir que a EAD é um caminho ágil para conseguir alcançar o ensino superior. Em 

relação ao posicionamento do conjunto CFESS-CRESS, podemos aludir que este se empenha em 

criticar essa forma de ensino, pois esse ensino não há uma instituição específica para as aulas, com 

pouca vivência acadêmica, articulação com outros cursos, enfatizando as desigualdades, o recuo 

do Estado abrindo as portas para a privatização dos direitos sociais, mercantilizando e tornando as 

políticas sociais lucrativas.  

A entrevista nos possibilitou entender a consciência que possui um cidadão que precisa de uma 

graduação, consciência fetichizada pela facilidade, agilidade que é estudar virtualmente, 

comparecendo ao polo uma vez por semana, sem exigência por parte dos docentes, pois cada um 

estudará de acordo com o perfil de profissional que quer almejar. 
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PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NO ENSINO FUNDAMENTAL: INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-

ESCOLA 

 

Natasha Yohanna Oliveira Mendes, Milca Karoliny Alcantara Lôpo, Maria Thárgilla Laríssa Silva, 

Maria de Jesus Melo Lima, Risoleide Rosa Freire de Oliveira 

risoleiderosa@gmail.com 

 

O projeto de extensão “Práticas de leitura e escrita no ensino fundamental: interação 

universidade-escola” 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 e os professores e 

os alunos do ensino fundamental de escolas de Açu, tendo em vista a renovação contínua das 

práticas pedagógicas. Promovida pelo Departamento de Letras do Campus Avançado Walter de Sá 

Leitão (CAWSL), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a presente 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 executadas oficinas 

para professores e alunos do ensino fundamental, nas quais serão oferecidas orientações sobre 

produção textual, desde a interação professor-aluno, os aspectos enunciativos e formais até à 

ortografia vigente. A expectativa é que o projeto contribua para a formação reflexiva dos alunos 

do curso de Letras do CAWSL e dos professores em serviço, demonstrando-lhes a necessidade de 

envolvimento de ambos nas práticas de linguagem necessárias ao aluno do ensino fundamental, 

no mundo contemporâneo. 
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PROGRAMA BALE- 9ª EDIÇÃO: MEDIAÇÃO E AUTOFORMAÇÃO DE LEITORES 

 

Francisca Winajara da Costa, Kivia Pereira Queiroz, Claudia Magna Pessoa da Silva, Maria Lucia 

Pessoa Sampaio 

wynajara_costa@live.com  

 

O 'Programa BALE - Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas - 9ª Edição: mediação e 

autoformação de leitores' em continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo desde 2007, com 

atuação sistemática e expansão de suas práticas exitosas de leituras na região do Alto Oeste 

Potiguar objetiva nesta edição viabilizar e manter atividades conjuntas em articulação com outras 

ações, tais como: o PIBID/DE/CAMEAM: “Mediadores de leitura e de textos em processos de 

autoformação” (EDITAL Nº 061/2013), envolvendo escolas/municípios; a SFP (Sociedade 

Filarmônica Pauferrense); com o Projeto 'Mirins Leitores, Grandes mediadores'; a Brinquedoteca e 

o MCS. Essa edição se ancora nos pressupostos da mediação e autoformação que se concretiza em 

cinco Projetos, denominados “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). Tem-se como respaldo teórico autores como Vigotsky 

(1999), Petit (2005), Jolibert (1994), Amarilha (1997), Charlot (2010) Jouve (2002), Sampaio e 

Mascarenhas (2007), Abreu (2006), Josso (2010), dentre outros. O Programa favorece a 

democratização da leitura e o acesso a todos os públicos. A metodologia da proposta incide na 

realização de visitas semanais e alternadas as escolas de Pau dos Ferros, Umarizal, Frutuoso 

Gomes, Patu e São Miguel/RN, com atividades que viabilizem e incentivem a leitura. As ações em 

“canteiros” contemplam as diferentes artes: literária, cênicas e circenses, arte-educação, arte 

cinematográfica aliada a musical, bem como a arte digital as quais se desdobram em atividades 

destinadas tanto para os alunos das escolas contempladas, quanto para a comunidade em geral.     
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QUALIFICAÇÃO EM CONTABILIDADE BÁSICA PARA GESTORES E NÃO CONTADORES DO 

MUNICÍPIO DE MOSSORÓ 

 

Saulo Medeiros Diniz 

saulo_diniz@hotmail.com 

 

O projeto consiste em capacitar alunos voluntários do curso de Ciências Contábeis, campus 

Central, selecionados através de processo seletivo, para repassar conteúdos, através de palestras, 

contendo referencial teórico, exercícios práticos e cases aos gestores e não contadores do nosso 

município que utilizam a informação contábil no processo decisório, possibilitando os mesmos de 

praticar a contabilidade de maneira mais consciente para gerenciar seu negócio e tomar suas 

decisões, sejam econômicas, financeiras ou patrimoniais, com maior segurança. O projeto já está 

no seu quarto ano e tem como objetivo capacitar gestores e não contadores em Contabilidade 

Básica, através de encontros-palestras, duas vezes por semana. Dentre os conteúdos trabalhados 

tem-se: controles financeiros, capital de giro, noções de contabilidade para gestão, contabilidade 

de custos, análise de crédito pessoa física, noções trabalhistas, análise demonstrações contábeis, 

demonstração fluxo de caixa, operações financeiras, cuidando das finanças de sua empresa, etc. 

Ao todo o projeto já capacitou em torno de 500 pessoas, entre gestores, alunos e demais 

interessados. De acordo, com a análise de desempenho aplicado aos participantes, percebeu-se 

que a maioria, cerca de 91,56% ficou  muito satisfeita com as palestras oferecidas desde o início 

do projeto e que os conteúdos apresentados facilita o entendimento por parte dos gestores de 

que a contabilidade é uma ferramenta útil no processo de tomada de decisão e que não é 

complicada como muitos pensam. Outra variável importante é oferecer aos alunos de ciências 

contábeis, uma vivência acadêmica, não visto e contemplado nos cursos de bacharelados, mas 

importante para os que querem exercer atividades de magistério superior. Como perspectiva de 

trabalhos futuros, pretende-se continuar com o projeto, na mesma sistemática, entretanto, 

mudando apenas a temática das palestras, sempre adaptando as reais necessidades e ao contexto 

socioeconômico. 
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QUÍMICA DAS CORES NATURAIS 

 

Wesley da Silva, Semilson Marinho da Fonseca Filho, Daguia de Medeiros Silva, Wadna Wanganne 

de Souza, Ronison Inocencio Nunes 

wesley2.silva.3@hotmail.com 

 

A disciplina de química não é fácil de ser compreendida entre os alunos. Despertar o interesse e a 

curiosidade dos alunos em relação à Química requer, do professor, muitas pesquisas e 

criatividade. No intuito de utilizar a experimentação investigativa como meio para facilitar e 

promover uma aprendizagem significativa propõe-se uma metodologia para disciplina de química, 

baseada em projetos de ensino, em que o aluno é considerado indivíduo ativo no processo de 

ensino-aprendizagem e sua participação passa a ser considerada fundamental para o 

desenvolvimento das aulas, melhorando, inclusive, o relacionamento entre professor e aluno. A 

partir dessa observação o projeto de extensão “Arte na Ciência”, tem como objetivo promover a 

difusão e popularização da ciência usando como ferramenta palestras e amostras experimentais 

itinerantes nas escolas estaduais da região do Vale do Açu. A escola estadual Monsenhor Honório 

foi a primeira a receber a ação do projeto, ou seja, realizou-se uma metodologia alternativa para o 

ensino de química utilizando corantes naturais com o intuito de despertar nos estudantes o 

interesse pela química. O tema proposto para palestra, seguida por uma oficina, foi extração de 

pigmentos através de produtos naturais. Como recurso para atingir tal objetivo utilizou-se a 

experimentação investigativa com materiais do cotidiano do aluno. Foram usados produtos 

naturais como: beterraba, açafrão, repolho roxo, pó de café, folhas de mangueira e semente de 

urucum; utilizamos também álcool, água ou acetona para a extração do pigmento, e cola branca 

que serve como polímero. Iniciou-se a palestra / oficina, com a participação dos alunos, divididos 

em 5 grupos e cada grupo fez a extração de um ou mais  pigmentos. Após a unção do pigmento 

extraído dos produtos naturais, utilizamos 50 ml de cola branca para dar resistência ao pigmento. 

Depois de todos os pigmentos estarem prontos, utilizamos cartolinas e pincéis para a confecção 

de artes e desenhos utilizando tintas adquiridas de produtos naturais, a qual foi confeccionada 

pelos próprios alunos. Depois de cada aluno expor suas ideias e artes no papel, formamos um 

mural e colocamos todas as artes produzidas pelos alunos. Dessa forma proporcionando um novo 

conhecimento no ensino de química e deixando a prática de adquirir pigmentos de materiais que 

convivem em nosso dia a dia, na qual os alunos ficam bastante interessados em saber mais sobre 

essa matéria especial chamada QUÍMICA. 
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA SAÚDE E INTERVENÇÃO NUTRICIONAL, POR MEIO DE ATIVIDADES 

DE EXTENSÃO, NA COMUNIDADE SERTÃOZINHO, MACAU-RN 

 

Darc Lays Franco de Oliveira Souza 

d_lfo@hotmail.com 

 

Este artigo é um relato das atividades de extensão realizadas no Projeto: Práticas Educativas e 

Formação de Multiplicadores, com vista ao Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional. 

Em decorrência da industrialização dos alimentos e das mudanças que isso causa nos hábitos 

alimentares da população, vem acontecendo uma perda de identidade cultural e, ainda mais 

grave, causando problemas de saúde. Com o intuito de resgatar as diversas formas de alimentação 

saudável foram realizadas palestras e oficinas ─ na Escola Municipal Maria da Salete Martins, 

localizada na comunidade sertãozinho, que se encontra dentro dos limites da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável de Ponta do Tubarão, Macau-RN ─ bem como, a implantação de 

uma horta escolar. Essas ações contemplaram professores, além dos alunos, merendeiras e mães 

de alunos.  Após a apresentação do projeto e aceitação do mesmo pela comunidade, deram-se 

início as atividades de extensão, sendo a primeira uma palestra/oficina sobre o tema “Os perigos 

causados pelo consumo intensificado de alimentos industrializados e a promoção da alimentação 

saudável”, onde foram abordadas questões como os riscos e as doenças causadas por uma 

alimentação desregular, como é o caso da obesidade infantil. Com o objetivo de deixar o 

momento mais lúdico, foi feito uso de recursos de projeção de mídia e incentivada a interação, 

com os ouvintes, por meio de questionamentos e comentários de caráter somatório. Em um 

segundo momento, dando continuidade às atividades de extensão, foi realizada uma segunda 

oficina para apresentação da pirâmide alimentar aos alunos de 1º ao 4º ano. Dessa forma, foram 

evidenciados os grupos de alimentos necessários para o bom funcionamento do organismo 

humano. Esse momento foi seguido de uma atividade prática com participação ativa dos alunos, 

que visou o melhoramento do sabor do lanche ofertado pela escola. Para isso, os alunos foram 

segregados em grupos que fizeram o lanche e em seguida trocaram os mesmos entre si. A terceira 

oficina contou com uma palestra que circundou o tema “Práticas de alimentação regional”, 

seguida de uma explanação sobre o reaproveitamento de alimentos e cuidados com a higiene na 

preparação e manipulação dos alimentos. Foi, então, preparada uma salada de frutas naturais 

como maneira de incentivar o consumo e o cultivo de alimentos locais. Por fim, para consolidação 

dos conhecimentos trocados, formação de multiplicadores e fonte de alimentos saudáveis e livres 

de insumos químicos, foi implantada uma unidade de horticultura dentro da comunidade escolar. 

Observa-se então, de forma conclusiva, que o ciclo de oficinas/palestras em torno das questões 

alimentares configura-se como um processo de intervenção nutricional que incentiva o raciocínio 

crítico, a sensibilização, dentre outros fatores positivos para o público envolvido.   
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ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DO VALE DO AÇU 

 

Beatriz Helena Dantas Rodrigues de Albuquerque, Júlia Chaves de Gusmão, Maria Eduarda Pessoa 

Lopes Dantas, Marcus Luiz dos Santos Menezes 

beatrizhelena28@hotmail.com  

 

A utilização de poços que armazenam água para o consumo humano tem sido implementado e 

disseminado no Semiárido brasileiro, por intermédio de programas governamentais e não 

governamentais. Portanto é necessário garantir a qualidade da água consumida, seja ela oriunda 

de precipitações ou de meios artificiais, pois os riscos à saúde pública existem em ambas as 

situações (AMORIM et al., 2001). Dessa forma, este projeto visa a avaliação da qualidade da água 

durante os sete meses de sua duração, através de metodologias físico-químicas disponíveis nos 

laboratórios do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte-IFRN-

Campus Ipanguaçu, para que sejam possíveis melhores condições de distribuição, contribuindo 

para o conhecimento e prudência na utilização da mesma pela população. O projeto foi fundado, 

pois a fiscalização de águas nas comunidades do Vale do Açu não é feita com frequência. Pela 

quantidade de poços e cisternas distribuídos pela região em posições não estratégicas e de difícil 

acesso, a disponibilidade de recursos se torna diminuta para a avaliação na composição da água e 

seus mecanismos de armazenamento, o que se torna uma constante preocupação para a 

população, governantes e estudiosos da área. Segundo Wellington, 2014, a partir de um estudo 

realizado em águas dos poços da região do Vale do Açu, foi comprovado que 80% das amostras 

coletadas encontravam-se fora dos limites permitidos pelo CONAMA 357/05 para uso agrícola e 

fins urbanos estabelecidos, no parâmetro físico-químico de turbidez. A água proveniente de poço 

artesiano deve ser consumida com cuidado, mesmo com aparência cristalina e sem odor, pois isso 

não é sinônimo de qualidade. A fervura não exclui a contaminação (NEVES, 2011). Sendo assim, é 

preciso conhecer e comprovar a qualidade dos recursos hídricos que são fornecidos para o 

consumo humano dos moradores do Vale do Açu, uma vez que sua má gestão acarreta problemas 

socioambientais para seus usuários. O projeto visa à análise físico-química de poços artesianos, 

como também, a conscientização na utilização e higienização da água que abastece as 

comunidades.  

O objetivo geral é realizar análises físico-químicas de águas de poços artesianos e cisternas 

coletadas em cinco comunidades da região do Vale do Açu, Rio Grande do Norte. As análises são 

realizadas no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – 

Campus Ipanguaçu, localizado no Povoado Base Física de Ipanguaçu-RN, zona rural, as margens da 

RN 118. Porém as coletas são feitas em cinco comunidades da região do Vale do Açu e 

transportadas para posterior estudo no Instituto. As amostras são coletadas em garrafas plásticas, 

fechadas após a coleta, lavadas 2 a 3 vezes com a mesma água a ser amostrada para garantir que 

não seja contaminada (Holanda & Amorim, 1997). A água será analisada no Laboratório de 

Química IFRN-Campus-Ipanguaçu, que dispõe de aparelhagem adequada. A amostra integrada 

será analisada em triplicata, e seus valores serão obtidos por meio de uma média com o objetivo 

de diminuir a margem de erro dos resultados obtidos. Os parâmetros avaliativos são pH 

(Instrumental), turbidez (Instrumental), condutividade elétrica (Instrumental), nitrogênio total 

(Destilação) e dureza (Titulação). Após a obtenção dos resultados, os moradores serão 
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conscientizados da qualidade da água que lhes é oferecida, e será divulgado um laudo para a 

população das comunidades e seus respectivos governantes através de reuniões para discutir o 

tratamento dos possíveis problemas encontrados. Se o resultado da análise mostrar algum tipo de 

inadequação na qualidade da água, serão realizadas ações, tais como, alertar as comunidades dos 

riscos a saúde possibilitada por águas ricas em determinados elementos químicos. 

Os resultados esperados são analisar a qualidade de água para consumo humano de cinco 

comunidades do Vale do Açu, começar a elaborar laudos e divulgar os resultados nas 

comunidades. A disseminação desses resultados será feita através de palestras, seminários e 

banners, finalizando com encontros com os secretários de saúde e autoridades hídricas da região. 

A divulgação do projeto também poderá ser feita através de congressos, artigos e seminários.  

Dessa forma, este projeto visa a avaliação da qualidade da água através de metodologias físico-

químicas para que sejam possíveis melhores condições de distribuição, contribuindo para o 

conhecimento e prudência na utilização da mesma pela população. 
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CARACTERIZAÇÃO DE TRILHAS PARA FORMAÇÃO DE GUIAS LOCAIS 

 

Antonio Inácio Neto, Lizandra Evylyn Freitas Lucas, Adrienne Katianna Reis da Costa, Dayane 

Suellen Cabral de Medeiros, Rodrigo Guimarães de Carvalho 

a.inacio43@gmail.com  

 

O município de Portalegre/RN possui forte potencial turístico e se destaca dos municípios 

circunvizinhos por estar situado em um maciço serrano úmido, com altitude acima de 600 m, 

vegetação caracterizada por bioma Caatinga e brejo de altitude, e médias anuais de pluviometria 

acima do clima semiárido característico da região. Levando em consideração a assistência de sete 

trilhas (Trilha Ponta da Serra, Trilha do Talhado, Trilha do Sobrado, Trilha da Mata da Bica, Trilha 

da Cachoeira do Pinga 1, Trilha da Cachoeira do Pinga 2, Trilha das Torres) com forte apelo 

turístico se fez necessário a identificação e caracterização das mesmas para formação de guias da 

própria comunidade; para tanto, foram feitos visitas in loco nas sete trilhas, fazendo uso de 

aparelhos de GPS, máquinas fotográficas e preenchimento de formulários para identificação de 

cada trilha. A trilha do Sobrado inicia-se na zona rural, mais precisamente no Sítio do Talhado, 

apresentando características distintas das demais trilhas, com cachoeiras e pontos com altitudes 

elevadas que indicam um forte potencial para o turismo de aventura, ecoturismo e geoturismo, 

contudo a criação de um banco de dados com as características de cada trilha se torna importante 

para a formação de guias da própria comunidade com intuito de que os mesmos tenham um 

conhecimento mais aprofundado das áreas já conhecidas, oferecendo assim, produtos e serviços 

satisfatórios aos visitantes e ainda possam atuar como agentes ambientais auxiliando na 

preservação ambiental dessas áreas, passando orientações e troca de informações com os 

visitantes. Conclui-se que a formação de guias da própria comunidade é importante tanto para 

criação de uma nova atividade que possa trazer renda para comunidade, quanto para a inserção 

das pessoas na preservação ambiental das mais diversas áreas do município, por serem da própria 

comunidade e estarem diariamente nesses locais, podem atuar como reguladores das ações a 

serem desenvolvidas nesses locais. 
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CULTIVO DE QUINTAIS DOMÉSTICOS COMO TECNOLOGIA SOCIAL PARA PROMOÇÃO DA 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM COMUNIDADES RURAIS DE MOSSORÓ/RN 

 

Regina Cleane Marrocos, Sóstenes Fernandes de Barros, Maria José de Paula Morais, Darc Lays 

Franco de Oliveira, Márcia Regina Farias da Silva 

reginacleane@hotmail.com 

 

Esse artigo é parte de um projeto de extensão intitulado: Práticas Educativas e Formação de 

Multiplicadores, com vista ao Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional, financiado 

pelo edital CNPq/MDS-SESAN Nº 027/2012 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), por 

intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN). O objetivo do 

projeto foi desenvolver ações na comunidade de Barreira Vermelha, zona rural de Mossoró/RN. 

Foram realizadas entrevistas presenciais com uso de questionários semiestruturados com 

perguntas abertas e fechadas, direcionados para 32 famílias, visando identificar a finalidade de 

uso dos quintais. A implantação dos quintais domésticos foi realizada nos quintais de 20 famílias. 

Foram plantadas 27 espécies frutíferas 5 hortas. A ação aconteceu em novembro de 2014. Foi 

desenvolvido um ciclo de oficinas na Escola Municipal Camélia Almeida, sobre os seguintes temas: 

educação alimentar: saúde, higiene e reaproveitamento dos alimentos, os riscos do consumo de 

alimentos industrializados, visando à capacitação da comunidade intra e extraescolar. As 

atividades foram realizadas com o objetivo de despertar o interesse da comunidade escolar por 

hábitos alimentares saudáveis. Foi implementado na Escola Municipal Camélia Almeida uma horta, 

com a colaboração de professores, pais e alunos. O monitoramento das atividades mostrou o 

crescimento das espécies frutíferas como: acerola, mamão, e outras. Observou-se que algumas 

espécies frutíferas do tipo carambola morreram. Nas hortas implantadas nos quintais das famílias 

e na escola da comunidade, foi observado o sucesso. Foi realizada a colheita das hortaliças com os 

alunos. É possível afirmar que a implantação de quintais produtivos domésticos, e hortas escolares 

contribuem para fortalecer o cultivo de quintais garantindo a segurança alimentar e nutricional 

das famílias que habitam áreas rurais e urbanas. Essas atividades foram pensadas com o objetivo 

de incentivar o consumo de hortaliças na comunidade e na escola, uma vez que, a horta 

disponibiliza alimentos saudáveis sem utilização de agrotóxico, incentivando as famílias a 

produzirem seu próprio alimento. 
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CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS EM PORTALEGRE-RN: RELATO DE UMA 

EXPERIÊNCIA PRÁTICA DE EXTENSÃO 
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Francisco Hiályson Fidelis de Medeiros, Rodrigo Guimarães de Carvalho 
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A promoção de cursos de capacitação de condutores ambientais locais apresenta perspectivas 

promissoras, especialmente quando se analisa o potencial ecoturístico e a biodiversidade do país 

(RIBAS; HICKENBICK, 2012). Nessa perspectiva, este trabalho vem descrever o curso de 

capacitação de agentes ambientais/guias locais voltado para alunos selecionados das escolas de 

Portalegre/RN ocorrido nos dias 12 e 13 de setembro de 2015. O objetivo geral do curso consistiu 

em qualificar o público alvo para serem capazes de receber e conduzir visitantes e turistas, 

orientando-os sobre pontos turísticos considerando seus atrativos, serviços e equipamentos, e 

como específicos: fomentar a capacitação de agentes como mecanismo de desenvolvimento do 

turismo local; apresentar aportes teóricos correlatos com os pontos turísticos locais da Mata da 

Bica e da Cachoeira do Pinga e elucidação prática do que foi discutido. Os procedimentos 

metodológicos utilizados foram atividades teóricas e práticas com a utilização de técnicas de 

exposição de conteúdos, visita de campo e atividade socializada. O curso dividiu-se em 3 módulos, 

ocorrendo da seguinte forma: módulo 1 (importância do turismo e das nascentes de Portalegre; 

Portalegre no contexto do Semiárido e suas potencialidades; desenvolvimento turístico e 

problemas ambientais na Mata da Bica e na Cachoeira do Pinga; desenvolvimento turístico e a 

geração de resíduos; monitoramento e manutenção dos ambientes naturais/pontos turísticos); 

módulo 2 (técnicas de abordagem e recepção de turistas; relações interpessoais; técnicas de 

apresentação e comunicação/oratória; formas de condução de turistas; e atividade socializada em 

grupo) e módulo 3 (visita de campo a Cachoeira do Pinga e Mata da Bica). Por meio da realização 

desse curso de capacitação foi possível perceber a motivação dos participantes, havendo 100% de 

presença nos dias em que ocorreu, conclui-se então que estes estão devidamente capacitados 

para atuar como guias locais. 
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Onde existe água, existe vida, porém a quantidade de água disponível para consumo é pouca em 

nosso planeta, cerca de 97,3% dá água está no mar, imprópria para consumo. Assim como nós, 

animais terrestres, os seres que vivem em meios aquáticos também necessitam de oxigênio para 

sobreviverem; o oxigênio também é fundamental para uma série de reações químicas que 

garantem o bom funcionamento do reservatório. Dentre os parâmetros de análises o OD (oxigênio 

dissolvido) é um dos mais importantes, pois com ele, podemos verificar as condições em que se 

encontra o reservatório, além de apontar a capacidade de manutenção da vida em meio aquático. 

Outro importante parâmetro de análise é o de sólidos suspensos, que são pequenas partículas 

sólidas que se mantém em suspensão em água, como um coloide ou devido ao movimento da 

água. É utilizado como um indicador da qualidade da água. Por vezes é abreviado como a sigla SS. 

O presente é fruto das análises feitas no Programa Águas Potiguares, desenvolvido no IFRN-

Campus Ipanguaçu, e apresenta os resultados de análises de oxigênio dissolvido e sólidos 

suspensos feitos no Açude Público do Pataxó, zona rural de Ipanguaçu, interior do Rio Grande do 

Norte, cuja bacia hidrográfica é de 900 km² e uma capacidade de 24.500.000m³.   

Esse trabalho tem como objetivos determinar a quantidade de oxigênio dissolvido no reservatório, 

e medir o teor de sólidos suspensos no reservatório. 

As coletas foram feitas, e posteriormente levadas ao laboratório para as análises, em triplicata 

para uma maior confiabilidade dos resultados.  

Os resultados obtidos foram interpretados pela resolução número 357, de 17 de março de 2005, 

do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente); para oxigênio dissolvido obteve-se o valor de 

5.3, que está no padrão adequado estabelecido que é de 5 mg/l de água. Já para sólidos suspensos 

o valor obtido é de 710 mg/l de água, estando fora do padrão de 500 mg/l.  

Diante do exposto, nota-se que em relação a manutenção da vida aquática, o índice de oxigênio 

dissolvido está dentro dos limites recomendados, já os sólidos suspensos está em 

desconformidade, afetando outros parâmetros como por exemplo a turbidez da água. 
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EDUCAATINGA: PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, URBANA E 
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Dentre os desafios ambientais atuais está o da conservação/preservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas naturais que viabilizam a existência de toda a biosfera. Diante disso, o projeto 

EDUCAATINGA teve por objetivo estimular o senso crítico dos alunos do ensino fundamental 

possibilitando uma visão conservacionista do ambiente, com foco na Caatinga, por meio da 

educação ambiental. O projeto foi realizado no Campus Central da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido-UFERSA, compreendendo atividades de pesquisa bibliográfica, palestras e uma trilha 

ecológica, direcionadas aos estudantes do 9º Ano, de duas escolas municipais de Mossoró-RN, 

uma na área rural (Escola Ricardo Vieira de Couto) e outra na área urbana (Escola Senador Duarte 

Filho). As palestras foram ministradas por estudantes de Engenharia Florestal e coordenadas pelos 

docentes envolvidos no projeto. A trilha ecológica de espécies da caatinga teve a finalidade de 

apresentar suas principais características. Para cada escola foram realizadas duas avaliações, antes 

(pré-teste) e depois (pós-teste) das atividades, que consistiram em elaboração de desenhos 

representativos sobre o ambiente. Comparando as escolas, verificou-se no pré-teste que a escola 

rural teve uma maior riqueza de elementos, 32 contra 22 da escola urbana. Evidenciou-se a 

ampliação do conhecimento dos alunos sobre a caatinga, exemplificado pelo desenho de espécies, 

como Imburana, Macambira, Mata Fome, Carnaúba, Juazeiro, Cardeiro, Jurema, Cajarana e 

Tamarindo, no pós-teste. O elemento mais citado, no pré-teste e no pós-teste, em ambas as 

escolas, foi o cacto, o que chama a atenção devido a que o mesmo não é comum na região de 

Mossoró. Um dos aspectos relevantes do projeto implicou no desenvolvimento da capacidade dos 

alunos de Engenharia Florestal de se comportar frente ao público e de expor conhecimentos 

adquiridos em sala de aula, assim como desenvolver a interação entre universidade e escola de 

ensino básico. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO – PARTE I 
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Nos últimos tempos, aqueles que atuam na área de educação ambiental têm gradualmente 

tomado consciência da riqueza e da amplitude do projeto educativo que ajudaram a construir. 

Sendo que o meio ambiente não é simplesmente um objeto de estudo, mas se trata da nossa 

própria vida. A educação ambiental não é apenas uma forma de “educação”, mas trata-se de uma 

educação fundamental para interações na base de desenvolvimento pessoal e social, 

proporcionando uma compreensão criativa dos problemas que se apresentam e das soluções 

possíveis para eles. O objeto da educação ambiental é de fato, fundamentalmente, nossa relação 

com o meio ambiente (SAUVÉ, 2005).  

Para Sauvé (2005), a educação ambiental deve ser trabalhada no sentido para a conservação e o 

consumo responsável e para a solidariedade na repartição igualitária dentro de cada sociedade, 

entre as sociedades atuais e entre estas e as futuras. Destacando ainda que deve ser um lugar de 

cooperação e de parceria para realizar as mudanças almejadas em uma coletividade. Onde se 

aprenda a viver e trabalhar em conjunto, em “comunidades de aprendizagem e de prática”, 

contribuindo para o desenvolvimento de sociedades responsáveis.   

Em virtude dos problemas ambientais mundiais torna-se imprescindível que essas novas gerações 

possam estar inseridas nesse contexto da educação ambiental. Cuba (2010) ressalta que a 

educação ambiental no âmbito escolar deve ser tratada separadamente de outras, pois é tida 

como um tema transversal e que muitas vezes se torna esquecido, pois muitos professores não se 

sentem na obrigação de trabalhar um tema transversal, por estarem presos aos conteúdos 

tradicionais, ficam com receio de não conseguir conclui-los até o final do ano letivo. Deixando 

assuntos de extrema importância como a educação ambiental fora de questão.  

A educação ambiental tornou-se lei em 27 de abril de 1999, pela Lei N° 9.795 – Lei da Educação 

Ambiental, onde em seu Art. 2° afirma: “A educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal”. É importante 

lembrar que o Brasil é o único país da América Latina que possui uma política nacional específica 

para a Educação Ambiental. 

Desta forma, este trabalho teve por objetivo implementar a Educação Ambiental em uma escola 

de ensino fundamental da rede de educação municipal, descrevendo a primeira parte de três 

etapas deste projeto desenvolvido na escola, visando  um processo de socialização e mudança de 

pensamento a respeito da questão ambiental de forma lúdica.  

O projeto foi realizado no período de maio a setembro de 2015, na Escola Municipal Monsenhor 

Mota, localizada no bairro Abolição I, na cidade de Mossoró-RN. Nessa escola funciona o ensino de 

alfabetização e fundamental, sendo as turmas escolhidas para se trabalhar as do 4º e 5º anos. 

Inicialmente, foi aplicado um questionário sobre meio ambiente, reciclagem, coleta seletiva com 

intuito de avaliar previamente o conhecimento dos alunos das referidas turmas sobre esses temas. 

Logo em seguida, aplicou-se uma palestra sobre as questões contidas no questionário, tendo 
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como objetivo esclarecer as dúvidas dos alunos e repassar informações sobre o assunto até então 

desconhecidas pelos alunos. O mesmo questionário foi aplicado uma semana após a palestra, com 

o intuito de verificar se o conteúdo repassado havia sido absorvido e fixado. 

O trabalho foi desenvolvido por meio de duas formas: gincana e oficina. Onde para cada gincana 

haveria uma oficina. A gincana constitui na competição entre as duas turmas escolhidas. 

A primeira gincana foi anunciada logo após a apresentação do projeto, nesta, ocorreu o 

recolhimento de papel em geral (jornais, revistas, livros) e garrafas pet, para serem usados na 

confecção do material para decoração junina da escola. Tendo como vencedora da gincana a 

turma do 5º ano por terem recolhido a maior quantidade de papel, sendo que a oficina para 

confecção dos adornos juninos e decoração da área comum da escola ocorreu apenas com esta 

turma, a vencedora. 

Com a aplicação dos questionários foi possível obter alguns dados. Com o primeiro questionário, 

em sua primeira aplicação, ou seja, antes da palestra, pôde-se avaliar o conhecimento dos alunos 

acerca do tema abordado no projeto, tendo algumas perguntas como peça chave. Na turma do 4º 

ano, quando perguntado como se entende meio ambiente, 57,9% acertaram, de forma que esses 

acertos foram divididos de duas formas de pensamento, sendo que alguns entendiam o meio 

ambiente como uma ação “Cuidar das plantas, economizar água” e espaço físico “florestas, rios, 

lagos, riachos” e 42,1% erraram, colocando respostas que não se enquadram em nenhuma dessas 

duas maneiras. Dentre os 57,9% que acertaram podemos dividir esse resultado de acordo com a 

forma de pensamento, desta forma, temos que 72,7% entende meio ambiente como uma ação e 

27,3% como espaço físico.  

Na segunda aplicação, após a palestra, houve uma considerável mudança, pois o número de 

acertos saltou para 77,3%, 18,5% erraram e 4,5% não respondeu. Essa mudança nos acertos 

também mudou na forma como eles entendem o meio ambiente. Onde 82,4% passaram a 

entender meio ambiente como uma ação.  

Para a turma do 5º ano, o percentual de acertos na primeira aplicação foi maior que na segunda. 

Na primeira, 90,5% acertaram, 0,0% erraram e 9,5% não responderam. Dentre esses 90,5% de 

acertos, 63,2% entende por meio ambiente, como uma ação e 36,8% como espaço físico. Após a 

palestra, apenas 57,1% acertaram e desse percentual 50% entendem como ação e 50% como 

espaço físico.  

Esses resultados demonstram que a compreensão dos alunos diante do que seria meio ambiente 

está ligada a uma sensibilização automática das ações que se deve ter para preservar o ambiente. 

Sobre a destinação correta do lixo, na primeira aplicação, a turma do 4º ano apresentou um 

percentual de acerto de 78,9% e 21,1% de erro e a turma do 5º ano 61,9% de acerto e 38,1% de 

erro. Sendo considerada a resposta correta “Reciclagem”. Já após a palestra houve uma 

considerável mudança, visto que, muitos não entendiam e/ou não sabiam como dar uma 

destinação correta ao lixo, de forma que, na turma do 4º ano esse percentual de acertos teve uma 

maior significância, onde incialmente tinha 78,9% passou para 86,4% e na turma do 5º ano para 

78,6%.   

Muito embora ambas as turmas tivessem um pouco de conhecimento sobre reciclagem, quando 

perguntado sobre a coleta seletiva, mais especificamente, a identificação das cores dos baldes da 

coleta seletiva o percentual de acertos antes da palestra foi baixo, onde na tabulação dos dados 

foi considerado acerto aquele que acertasse a partir de duas cores.  
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Então temos, na turma do 4º ano 42,1% de acerto e 57,9% de erro. Na turma do 5º ano 28,6% de 

acerto, 38,1% de erro e 33,3% não respondeu. Após a palestra esse resultado mudou em ambas as 

turmas, mostrando que a ferramenta utilizada (a palestra) pôde passar um conhecimento no qual 

os mesmos não tinham; desta forma, temos para a turma do 4º ano 100% acerto e na turma do 5º 

ano houve um aumento no número de acertos, porém, o percentual de erro permaneceu alto, 

onde, 35,7% acertaram, 42,9% erraram e 21,4% não responderam. Vale salientar que foi 

considerado acerto aquele que acertasse a partir de duas cores.  

Comparando as turmas, sobre o conhecimento acerca do conteúdo abordado temos que 56,3% da 

turma do 4º ano e 71% da turma do 5º ano tinham conhecimento sobre o assunto. Após a 

palestra, a turma do 4º ano apresentou um melhor rendimento e aproveitamento, passando de 

56,3% para 67,7% e já a turma do 5º apresentou um decréscimo para 62,1%. 

Para concluir a primeira etapa do trabalho, no qual foi dividida em palestra, gincana e oficina, 

teve-se a primeira gincana, no qual as turmas recolheram papeis em geral (jornais, revistas e 

livros) e garrafas para a confecção dos adornos juninos para decoração da escola. Após o prazo 

estabelecido de três semanas o material de cada turma foi pesado e a turma vencedora foi a do 5º 

ano, onde a mesma juntou cerca de 12kg de material. Parte desse material foi utilizado para 

decoração, como os jornais, revistas e garrafas pet, já os livros foram doados para pequenas 

escolas carentes da zona rural do município. A oficina para essa primeira etapa, como citada 

anteriormente, foi confecção e decoração da escola, onde a turma vencedora participou de todo o 

processo. 

A oficina tem como principal objetivo mostrar as crianças que o material que eles recolheram 

pode ser reutilizado, desta forma, incentivando os mesmos a reaproveitarem esses materiais. 

Portanto, como o objetivo deste trabalho é implementar a Educação Ambiental na escola 

escolhida, esta primeira etapa foi de grande relevância pois os resultados foram satisfatórios, a 

partir da análise dos resultados obtidos, podemos considerar que houve uma mudança de 

pensamento das crianças principalmente na turma do 4º ano em comparação com a do 5º ano. A 

mensagem foi transmitida para os alunos, e podemos concluir que eles conseguiram assimilar um 

pouco mais de conhecimento acerca daquilo que eles não tinham. Ressaltando também a 

importância de se trabalhar os assuntos ambientais de forma lúdica, fazendo com que os alunos se 

sintam realmente integrantes deste processo, e de fato possa haver uma mudança de 

comportamento da comunidade a começar pelas crianças que são a base para um futuro melhor. 

Além disso, os alunos indiretamente repassam o que aprenderam nas oficinas para suas famílias, 

amigos e funcionários da escola, sendo esta metodologia uma forma eficiente de ajuda para 

disseminação dessa conscientização sobre as questões ambientais.  
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Em meio à crise hídrica que o Rio Grande do Norte vem atravessando, os usos da água têm 

caminhado na contramão da sustentabilidade e da disponibilidade de tal recurso. Para 

mensurarmos o problema, foi decretada situação de emergência devido ao longo período de 

estiagem para mais de 150 municípios do estado. 

Nesse contexto, tem se desenvolvido esse projeto de extensão, de caráter investigativo e com 

papel importante na conscientização dos frequentadores das escolas públicas.  

O objetivo é a análise dos consumos de água nas escolas, para preparação de material de 

conscientização. 

Foram escolhidas 4 escolas da rede pública de ensino, sendo 2 da rede municipal (Nono Rosado e 

Senador Duarte Filho), e 2 da rede estadual (Prof. Maria Stella Pinheiro Costa e Aida Ramalho 

Cortez Pereira), além do próprio campus do IFRN em Mossoró.  

Como não foi possível encontrar um formulário que atendesse a todas as necessidades 

investigativas do projeto em pauta, optou-se por elaborar um formulário próprio, que tivesse fácil 

preenchimento, mas sem prescindir do máximo de informações necessárias a uma análise 

completa das instalações hidráulicas e gestão da água. 

Isto posto, o formulário foi elaborado no formato de checklist. Com base em formulários do 

programa LSE do FNDE/MEC, e com base nas informações do Programa de Uso Racional de Água – 

PURA, da USP. 

Com o checklist elaborado, procedeu-se a etapa seguinte, aplicação nas escolas mediante visitas a 

cada uma delas.  

Da aplicação do checklist, foi possível extrair dados importantes para elaboração de material 

didático a ser exposto nas escolas estudadas, de modo a conscientizar a comunidade escolar e 

orientar as gestões das escolas para adoção de práticas economizadoras de água. 

O checklist tem se demonstrado uma ferramenta prática e eficiente na avaliação das escolas, no 

concernente ao uso de água no ambiente escolar, contribuindo para elaboração de material 

didático para as palestras de conscientização. 
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Alterações na abundância de indivíduos das guildas tróficas de peixes podem ser dirigidas por 

modificações temporais e espaciais, considerando que períodos e ambientes distintos dispõem de 

diferentes condições abióticas e de ofertas de alimento. As mudanças nas fontes de alimento e a 

utilização destas podem alterar a dieta de peixes de diferentes maneiras, afetando geralmente a 

estrutura trófica no ambiente. 

A hipótese é que a redução do volume d’água e as diferenças espaciais no reservatório Pau dos 

Ferros influenciam a abundância de indivíduos nas guildas tróficas de peixes. 

As amostragens ocorreram em quatro pontos no reservatório, em fevereiro, maio, agosto e 

novembro de 2012, através de 11 redes. Após identificação e obtenção do volume dos itens foi 

calculado o Índice Alimentar (IAi), cujos valores foram utilizados em UPGMA para agrupar as 

espécies nas guildas tróficas. Com intuito de verificar o efeito da seca e das diferenças espaciais 

sobre a abundância de indivíduos, foi calculado o número de indivíduos por guilda, estimado em 

CPUE, sendo esses dados utilizados em NMDS. As diferenças na abundância entre as guildas foram 

testadas através da PERMANOVA. 

Foram coletados 2.970 indivíduos, distribuídos em três ordens, nove famílias e 18 espécies, dentre 

as quais apenas 11 espécies apresentaram estômagos com conteúdo. A dieta foi composta por 11 

itens de diferentes origens, sendo que o maior consumo de um item agrupou as espécies em 

quatro guildas (detritívoras, insetívoras, herbívoras e piscívoras), que variaram entre os meses (F = 

6,97; p = 0,0002) e pontos de coleta (F = 8,86, p = 0,0001). Com predomínio das guildas insetívora 

e detritívora entre os meses (NMDS 90,49%; Stress 0,07) e pontos de coleta (NMDS 90,35%; Stress 

0,06). 

Concluindo, nossa hipótese de que a diminuição do volume de água e a as diferenças espaciais 

influem na abundância de indivíduos das guildas tróficas no reservatório de Pau dos Ferros foi 

aceita. 
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O clima da terra vem sofrendo alteração desde os tempos mais antigos que foram de períodos 

muito quentes até eras glaciais, contudo, isso ocorre em uma escala de tempo geológica. Essas 

mudanças são de origem natural e fazem parte da própria dinâmica climática do planeta terra. 

Entretanto, principalmente diante da revolução industrial, a emissão dos gases que causam o 

efeito estufa vem gerando uma maior concentração desses gases na atmosfera o que pode 

resultar em um aumento significativo na temperatura em um curto espaço de tempo, levando ao 

aquecimento global. Esse evento pode gerar várias consequências, uma delas é alteração no 

regime de chuvas, com possível agravamento de eventos pluviométricos extremos. Apesar de 

estarem localizados em um contexto semiárido, os municípios de Portalegre e Martins apresentam 

algumas particularidades que os diferem do seu entorno. Um desses aspectos é o clima, com uma 

pluviometria superior a média do bioma caatinga. Por se tratarem de regiões serranas, são 

consideráveis as regiões de encostas. Esse fator relacionado a eventos pluviométricos extremos 

podem intensificar desastres naturais e gerar diversos impactos socioambientais. Nessa linha, esta 

pesquisa tem o objetivo de identificar e analisar a ocorrência de eventos pluviométricos extremos 

nos últimos dez anos nos municípios. Para isso, foi utilizada, além da pesquisa bibliográfica, uma 

pesquisa documental a um banco de dados de ocorrência de eventos pluviométricos nos últimos 

dez anos. Considerando os eventos extremos como acima de 90 mm: Ocorreram 15 eventos 

pluviométricos extremos no município de Portalegre e 13 eventos no município de Martins nos 

últimos dez anos. Esses eventos ocorreram começando pelo mês de janeiro e se estendendo até 

maio. Portanto, nos últimos dez anos houve um período do ano mais propício à ocorrência desses 

eventos nas duas regiões. Isso pode servir de alerta para prevenir ações que induzam a desastres 

na região. 
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O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ÁGUAS POTIGUARES NO VALE DO AÇU: DA EXTENSÃO A 

SOCIEDADE 

 

Ronison Inocencio Nunes, Wadna Wanaganne de Souza, Paulo Ricardo Felipe dos Santos, 

Judiclenia Macedo Santana, Rair Fonsêca de Aquino, Diogo Pereira Bezerra 

ronison.nunes@hotmail.com 

 

Os projetos ou programas de extensão tem como propósito promover a conexão entre ensino e 

prática com a realidade socioeconômica, cultural e ambiental de um determinado local. E é nesse 

contexto que muitas instituições vêm fomentando relações com a sua comunidade acadêmica e 

externa a fim de contribuir para a formação cidadã. É nessa perspectiva que o Programa de 

Extensão Águas Potiguares vem sendo desenvolvido, promovendo ações de cunho ambiental, e de 

monitoramento da qualidade da água em torno de cada entidade. Com o objetivo principal de 

fortalecer as políticas públicas municipais voltadas para o meio ambiente e uso sustentável da 

água, sensibilizando a população para a correta gestão e uso dos recursos hídricos, fazendo com 

que esses atores sociais se sintam agentes transformadores da realidade. 
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O USO DAS GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AO MAPEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TRILHAS EM 

PORTALEGRE/RN 

 

Francisco Hiályson Fidelis Medeiros, Dayane Suellen Cabral de Medeiros, Antonio Inácio Neto, 
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O município de Portalegre/RN está situado em um maciço serrano úmido na Região Oeste do 

Estado do Rio Grande do Norte, dessa forma por apresentar um relevo de altitude acima de 600 m 

e com pluviometria superior à média do semiárido, proporciona uma paisagem de exceção no 

contexto no Bioma Caatinga. Esse cenário favorece diretamente a exploração turística da região, o 

que demanda um planejamento adequado, para que o ambiente não seja degradado nesse 

processo. Diante disso, verificou-se que as trilhas localizadas município possuem um grande apelo 

e um forte potencial para o turismo. Tendo como base esse cenário, este estudo objetivou 

identificar e mapear as trilhas existentes na região, utilizando técnicas de geoprocessamento, a 

partir de dados coletados por Sistemas de Posicionamento Global - GPS e verificações e análises 

utilizando o sensoriamento remoto, para tanto foram utilizados os softwares Quantum GIS 

(QGIS®) para o tratamento dos dados de GPS e o Google Earth, para análise e elaboração do Perfil 

Topográfico. A pesquisa revelou a existência de sete importantes trilhas localizadas no Município 

de Portalegre estando elas bem distribuídas ao longo de sua área territorial, tanto em área urbana 

quanto em área rural. Sendo 3 em área rural (Trilha Ponta da Serra, Trilha do Talhado, Trilha do 

Sobrado), 3 em área urbana (Trilha da Mata da Bica, Trilha da Cachoeira do Pinga 1, Trilha da 

Cachoeira do Pinga 2) e uma com início na área urbana e termino da área rural (Trilha das Torres). 

As trilhas apresentaram diferentes características, como tamanho, perfil topográfico e 

caracterização paisagística, além de terem durante o seu percurso, pontos de grande interesse geo 

turístico. Essa variedade de trilhas, associado a diferentes tamanhos e relevos, proporciona um 

atendimento a vários tipos de públicos no contexto turístico, tendo em vista que algumas trilhas 

possuem o caráter mais de contemplação com a natureza e outras de estilo mais aventureiro. 
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PERCEPÇÕES E AVALIAÇÕES DO CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DUARTE 
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Ao se tratar de sustentabilidade ambiental faz-se urgente, a revisão de como o consumo de água é 

realizado e quais as práticas e tecnologias que possibilitem a redução do desperdício. Em unidades 

escolares públicas é frequente o uso inadequado da água e também perdas pelas condições de 

conservação dos sistemas hidros sanitários.  

O presente trabalho tem como tema principal a percepção e a avaliação do consumo de água na 

Escola Municipal Senador Duarte Filho, localizada na Rua Aleixo Prates, s/n, no bairro Alto de São 

Manoel, em Mossoró/RN. 

Os objetivos do trabalho são a conscientização para o uso racional de água da comunidade escolar 

e a disseminação de práticas economizadoras de água. 

Como metodologia, foram feitas visitas técnicas, na escola em estudo, que viabilizaram a 

caracterização das atividades que envolvem o uso da água na escola e a obtenção de informações 

sobre os hábitos da comunidade escolar no uso da água.   

Para tanto, procedeu-se com:  

a) Questionário de diagnóstico semiestruturado divido em 4 blocos, os quais no 1º bloco são 

informações de caracterização da escola; no 2º bloco, características do prédio; no 3º, 

características da gestão e administração e, no 4º bloco, foi feita a inspeção.   

b) Um grupo de três alunos da própria escola também criou seu questionário avaliando o consumo 

dos outros alunos. 

c) Coleta de desperdício do bebedouro. 

d) Análise das contas anteriores. 

Concluímos que, de acordo com o questionário, a escola até o momento não possuía nenhum 

controle quanto ao consumo de água, nem medidas que economizasse no consumo de água. Após 

a primeira visita do projeto, percebeu-se o apoio da escola, além das várias medidas que foram 

tomadas já trazendo resultados. 

Este estudo permitiu estabelecer alguns pontos prioritários para projetos voltados para o uso 

racional de água na escola trabalhada. Faz-se necessário o estabelecimento de uma política 

ambiental de consumo racional da água e de uma práxis baseada em uma racionalidade 

ambiental, envolvendo todos que fazem parte do corpo escolar. 
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O presente trabalho foi desenvolvido no município de Portalegre e está associado ao Programa de 

extensão “Contribuições ao planejamento urbano, ambiental e turístico dos municípios de 

Portalegre e Martins/RN”. Este município apresenta forte apelo turístico em razão de suas 

características paisagísticas, marcadas por um maciço residual úmido, aonde predomina um clima 

ameno, diversas fontes de água perenes e vegetação exuberante, assumindo caráter de exceção 

em plena região semiárida. Tais características reforçam a sua potencialidade turística, sobretudo 

para a prática de atividades ligadas à natureza. Nesse sentido, e visando contribuir com o 

planejamento turístico municipal, este trabalho objetivou analisar, mapear e caracterizar pontos 

de interesse ecoturístico na trilha das Torres. Os métodos estão pautados em observações 

empíricas realizadas em campo e pesquisa bibliográfica. Foram utilizados dois tipos de GPS para 

mapear o percurso da trilha e georreferenciar os pontos de interesse identificados e devidamente 

registrados em um formulário de observação de campo. Ao longo dos 2,5 km da trilha foram 

identificados quatro pontos de grande interesse ecoturístico: 1) Fonte do Brejo, um curso d’água 

perene e sombreado por vegetação arbóreo-arbustiva; 2) Pedra do Lagarto, rocha arenítica 

esculpida pela ação de agentes externos, assumindo uma forma semelhante a um lagarto e que 

constitui um mirante natural de observação da paisagem; 3) As Torres, formadas por rochas 

areníticas de aspecto ruiniforme decorrentes de processos erosivos, constituindo-se num mirante 

natural; 4) Sítio Arqueológico da Pedra do Letreiro, que abriga inscrições rupestres da Tradição 

Itaquatiaras, de grande valor histórico. Conclui-se que a trilha reúne características naturais e 

culturais que reforçam o seu potencial para desenvolver a atividade ecoturística de modo 

organizado, devendo esta ser pautada em planejamento estratégico que integre a comunidade 

local e promova a sustentabilidade ambiental. 
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Mossoró é uma cidade do Oeste potiguar com rica vegetação catingueira em seu entorno. 

Entretanto, há pouco conhecimento dos alunos da região sobre a natureza e importância deste 

bioma. A Universidade Federal Rural do Semiárido mantém a “trilha dos polinizadores” na Fazenda 

Experimental Rafael Fernandes, havendo relativamente pouca visitação a este ambiente. Nosso 

trabalho, em parceria com a UFERSA, consistiu na formação dos bolsistas e voluntários do IFRN 

como monitores para atuarem na visitação da Trilha dos Polinizadores. O trabalho vem se 

consolidando por meio da divulgação da trilha, com o início das visitações em 2015 e se ampliará 

com o agendamento e saídas a campo com as escolas de Mossoró para visitações no primeiro 

semestre de 2016. 
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Uma forma de investigar o conhecimento dos pescadores artesanais, no que diz respeito à relação 

do homem com a natureza, é através da etnoictiologia. Essa ciência permite analisar e sistematizar 

as relações que os grupos humanos mantêm com os recursos pesqueiros, demonstrando que os 

pescadores artesanais são capazes de acumular, ao longo de suas vidas, conhecimentos sobre a 

ecologia de peixes e de transmiti-los às gerações seguintes. Assim, torna-se importante 

caracterizar a pesca, como forma de viabilizar uma gestão factível e sustentável dos recursos 

pesqueiros. 

Verificar as características de pescadores artesanais na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

(RDS) Estadual Ponta do Tubarão, RN, e registrar a percepção destes sobre sustentabilidade na 

pesca, são os objetivos deste trabalho. 

O estudo foi realizado na RDS Estadual Ponta do Tubarão, Rio Grande do Norte. Foram realizadas 

96 entrevistas em novembro de 2013 e abril, maio e junho de 2014, através de formulário com 

perguntas objetivas e subjetivas, com pescadores artesanais, a fim de conhecer melhor a atividade 

por eles praticada e vivenciada. 

O resultado nos mostrou que 94,8% dos pescadores são homens com idade entre 12 a 79 anos. 

68,6% atuam há mais de 20 anos na atividade. 56,3% são casados, possuem baixa escolaridade 

(94,8%), e praticam a pesca em parceria ou de forma autônoma, com apetrechos simples, em 

barcos a motor (78,8%) para a captura do peixe-voador (69,8%), sardinha-lage (16,7%) e tainha 

(13,5%). 75,5% concordam que após a criação da RDS ocorreram melhorias nas comunidades e 

66,3% afirmam que os estoques pesqueiros estão diminuindo devido à pesca predatória (67,2%), a 

poluição das águas e degradação ambiental (23,4%), e a falta de fiscalização (9,4%). 

Chegamos à conclusão que a pesca artesanal é a principal geração de renda para os pescadores da 

RDS Ponta do Tubarão, onde a maioria concorda que a criação da RDS foi fundamental para a 

sustentabilidade nesta UC. 
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A ARTE COMO CATALISADORA DA ARTICULAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO MÉDICA, EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE E EDUCAÇÃO POPULAR: O DESENVOLVIMENTO DO CIDADÃO NA ESCOLA 
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Trajano de Farias, Emidiana Raquel Rodrigues de Souza Oliveira, Allyssandra Maria Lima Rodrigues 

Maia 
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A escola é o espaço privilegiado para o desenvolvimento dos estudantes como seres 

biopsicossociais e que formem o caráter cidadão. Vale ressaltar a cidadania como princípio da 

autonomia na formação de um indivíduo preocupado com a sociedade e como ser transformador. 

Esse seria o fundamental papel da escola. Desse modo, considerando esse espaço como 

construtor do homem, a escola funciona como ponto de articulação entre a educação e a saúde 

que são o mesmo processo com duas faces, visto que ambos fomentam a formação do cidadão. 

Além disso, a associação entre educação e saúde pode ser auxiliada com as artes, buscando a 

facilitação de produzir os valores desse processo nos estudantes.  

O objetivo é o de promover o diálogo entre educação em saúde com a educação médica num 

projeto de extensão DST/AIDS e utilização do teatro como forma de avaliar o produto do resultado 

das ações extensivas.  

A metodologia utilizada é a vivência com estudantes da Escola Municipal Antônio Fagundes, em 

Mossoró – RN, com a finalidade de discutir propostas educativas sobre orientação sexual. Trata-se 

de uma ação contínua, observando-se o Plano para a Operacionalização e Avaliação de Projetos de 

Promoção da Saúde Escolar.  

As atividades aconteceram com 250 alunos da escola que foi discutido o conhecimento a respeito 

da sexualidade e suas consequências para a saúde. Destarte, a partir da intervenção foi solicitada 

aos estudantes do oitavo ano da escola a realização de uma peça de teatro sobre esse tema 

abordado, na qual a realização das artes cênicas conteve de forma simples a visão e valores do 

cotidiano desses jovens na construção do conhecimento dessas problemáticas da saúde através da 

educação popular.  

Portanto, há uma construção de novas tendências sobre a educação sexual impulsionado pela 

escola médica através da produção artística que atua como formadora de potencialidades, assim, 

é  reconceituado o papel do médico na sociedade a partir da ressignificação da educação em 

saúde. 
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A gravidez na adolescência é uma realidade em nosso cenário de saúde, frequentemente 

acompanhada da vulnerabilidade de mãe e filho, cujo impacto vai além das modificações físicas e 

emocionais decorrentes da própria gravidez. Para dialogar sobre o tema, foi construído um espaço 

saudável, na sala de espera dos Ambulatórios da Faculdade de Ciências da Saúde – FACS da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. O objetivo é o de estimular a resiliência e 

o desenvolvimento saudável de adolescentes grávidas, e incentivar o autocuidado e a 

corresponsabilidade em saúde. A metodologia utilizada foi a ação desenvolvida no Projeto Mãe-

Primavera, contemplando 50 adolescentes grávidas de 12 a 19 anos de idade em 

acompanhamento pré-natal e 60 acompanhantes. As atividades aconteceram mensalmente. Cinco 

estudantes e duas professoras atuaram como facilitadores nas atividades interativas, auxiliadas 

por ferramentas lúdico-didáticas. Foram trabalhados os eixos DST; Cuidados na gravidez; Higiene 

pessoal e Expectativas para o futuro. A avaliação foi realizada por meio de instrumentos 

participativos. A proposta teve ampla adesão do público, manifestada com participação e ricas 

contribuições à discussão. A presença dos acompanhantes foi oportuna para destacar o papel do 

círculo sócio familiar como fator de resiliência. Percebeu-se a carência de espaços de troca de 

experiências e expectativas entre adolescentes grávidas e com as equipes de saúde. Concluindo, a 

Sala de Espera é um ambiente propício para a captação sobre aspectos psicossociais e contextuais 

de pacientes e o seu aproveitamento como espaço saudável, de ações promocionais, 

extensionistas e didáticas, proporciona subsídios para práticas inovadoras e favorece a 

resolutividade do serviço. Do ponto de vista formativo, a experiência vivenciada contribuiu para o 

desenvolvimento do pensamento crítico do estudante de Medicina, dentro de uma visão além da 

queixa. 
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Mossoró tem 2.099,80 km², com 237.241 habitantes (IBGE; 2010) e entre as atividades 

econômicas tem a extração do petróleo e gás natural como maiores fontes de geração de 

empregos e renda. Tais atividades remetem à importância dos sujeitos diretamente ligados a 

segurança a essas prestezas, onde a aptidão física é requisito essencial para um bom desempenho 

funcional. As universidades são consideradas legítimas quando dão respostas concretas aos 

desafios colocados pela realidade no contexto onde estão inseridas, através de suas unidades de 

ensino, fomentando a pesquisa e a extensão. O objetivo deste estudo é analisar a Composição 

Corporal e diagnosticar o nível de Aptidão Física de trabalhadores de segurança pública do 

município de Mossoró/RN.  

A metodologia se baseia num estudo descritivo, com amostra probabilística com 46 bombeiros, 

divididos em dois grupos, sendo: G1 de 30 a 40 e G2 de 20 a 29 anos de idade. No fracionamento 

da composição corporal utilizamos o protocolo de Petroski (1995) e a equação de Siri (1961). Para 

o diagnóstico do somatotipo foi utilizado a técnica de Heath e Carter (1967). Na avaliação das 

qualidades físicas básicas utilizamos uma bateria de testes citada por Guedes e Guedes (2006). 

RESULTADOS: No G1 o percentual de gordura de 16±7,1 e no G2 = 20±3.3. A MCM no G1 = 58kg ± 

5,2 e no G2 = 62 kg ± 3,0. O somatotipo do G1 apresentou: Endo = 3,4 ± 2.2, Meso = 5.3 ± 0.8 e 

Ecto = 2.1 ± 1.1. No G2: Endo = 5.3 ± 1.5, Meso = 5.6 ± 0.9 e Ecto = 1.5 ± 0.8. Na avaliação física: 

Barra fixa G1 = 12 ± 3.0 e G2 = 9 ± 3.3, Abdominal G1 = 44 ± 9.4 e G2 = 46 ± 6.8, Salto vertical G1 = 

68 cm ± 7.6 e G2 = 72 cm ± 11, Teste dos 40`` G1 = 255 ± 18 e G2 = 242 ± 15, Teste de Cooper (12`) 

G1 = 48ml ± 7.9 e G2 = 40ml ± 6.5.  

Concluindo, observou-se que G1 apresenta melhor média diante dos testes cardiorrespiratórios e 

G2 no neuromuscular, o que justifica a predominância e a compatibilidade com a composição 

corporal dos sujeitos. 

87 

mailto:joaobatista@uern.br
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Bullying é designado como um ato intencional e repetitivo de violência física ou psíquica, cujas 

consequências para quem o sofre podem ser diminuição da autoestima e do desempenho escolar, 

isolamento, transtornos psicológicos, fobia e depressão. Nesse sentido, objetivou-se discutir o 

bullying na escola. O público-alvo foram crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, alunos do 1º ao 5º 

ano da Escola Estadual Manoel Justiniano de Melo localizada no Bairro Belo Horizonte, região 

periférica da cidade de Mossoró-RN. A partir da realização prévia de oficinas com esses alunos 

para identificação de necessidades de temas de saúde e de indicações dos professores, o bullying 

foi escolhido como tema a ser trabalhado em ações de educação em saúde por um grupo de 

acadêmicas de enfermagem. As estratégias metodológicas utilizadas foram apresentação teatral 

com fantoches para alunos dos 4º e 5º anos; e dois esquetes, sendo que o primeiro abordou o 

tema a partir de contos infantis, já que o púbico eram crianças do 1º, 2º e 3º anos; e o segundo, 

destinado a alunos dos 4º e 5º anos, trabalhou o tema articulando-o com o contexto atual de 

avanço tecnológico, do consumismo e das redes sociais. A aproximação entre a universidade e a 

escola trouxe aspectos positivos para os acadêmicos de enfermagem por se tornar uma 

importante ferramenta para a formação e para o desenvolvimento de ações de educação em 

saúde, ao promover o diálogo entre saberes científicos e populares, e a reflexão crítica sobre os 

problemas sociais existentes. Para os 100 alunos da escola envolvidos com as atividades, essa 

articulação possibilitou pensar sobre atitudes de quem comete o bullying e de quem o sofre; como 

lidar durante situações envolvendo bullying, que propostas existem de prevenção ao bullying e de 

assistência da escola para alunos. Além disso, professores relataram que os fantoches e os 

esquetes dinamizaram a aprendizagem na escola. Aponta-se a relevância de abordar o tema 

bullying nas ações de educação em saúde nas escolas. 
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CENÁRIOS DE APRENDIZAGENS EXTENSIONISTAS: UMA VISÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA DA 

PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE PAU DOS FERROS/RN 

 

Elisson Fernando Silva Lopes, Ana Luíza Fernandes Vieira, Allyssandra Maria Lima Rodrigues Maia, 

Jennifer do Vale e Silva, Tammy Rodrigues, Patrícia Estella Giovannini 

patriciaeg_@hotmail.com 

 

A educação varia conforme a organização e o momento histórico de cada sociedade. A educação 

médica, através dos cursos de graduação em Medicina, historicamente, foi pautada a uma 

formação focada no atendimento individual e mais curativo. No entanto, nas últimas três décadas 

vêm passando por mudanças substanciais através de uma reorientação, sobretudo, com premissas 

que visam sua consolidação. Em meio a tantas discussões e desafios surge uma proposta 

extensionista de agregar como cenários de aprendizagens ações que proporcionam essa interação 

entre ensino e serviço, essas ações foram desenvolvidas pelo Grupo de Estudos em Saúde 

Coletiva-GESC/UERN. A primeira exposição da atenção básica realizada na cidade de Pau dos 

Ferros objetivou apresentar a experiência vivenciada pelos trabalhadores e equipes da ABS, no 

decorrer do curso de Atenção Básica. Durante o curso foram orientados que os participantes 

confeccionassem projetos de humanização em saúde, territorialização, melhoria no acolhimento, 

todos sob orientação dos docentes e acompanhamento e supervisão dos monitores (estudantes). 

Todas as Equipes de Saúde da Família, inclusive os gestores construíram esses projetos, 

destacando suas experiências. Esse desdobramento permitiu aos estudantes de Medicina uma 

vivência através da interpretação permanentemente das informações da realidade em que vivem 

esses profissionais da saúde. O evento caracterizou-se numa prática viável e bem sucedida, uma 

vez que permitiu aos estudantes a aproximação com a toda a dimensão do SUS e seus atores 

principais, e que essa realidade só é possível mediante participação ativa dos gestores setoriais, 

formadores, usuários e estudantes. 
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CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO EM POLÍTICAS SOBRE DROGAS – CRR 

 

Deivson Wendell da Costa Lima, Lucidio Cleberson de Oliveira, Kalyane Kelly Duarte de Oliveira, 

Juce Ally Lopes de Melo, Magda Fabiana do Amaral Pereira, Francisco Rafael Ribeiro Soares 

deivsonwendell@hotmail.com  

 

O Centro Regional de Referência para formação em políticas sobre drogas – CRR da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte-UERN tem como objetivo promover processos formativos para 

agentes, trabalhadores e lideranças comunitárias que atuam nas políticas públicas de prevenção 

dos problemas associados ao uso de drogas e de cuidado e reinserção social de pessoas que fazem 

uso dessas substâncias. A implementação do CRR UERN, em consonância com o Plano Integrado 

de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, cumpre o intuito de responder à Política Nacional de 

Educação Permanente e de articular o mundo do trabalho e da educação, criando mais um espaço 

de consolidação de saberes e práticas. Além disso, busca possibilitar um movimento institucional 

de transformação pautado no pressuposto da aprendizagem significativa, com reflexão cotidiana 

da prática, principalmente da prática interdisciplinar e Interprofissional. O CRR UERN é 

responsável pelo planejamento e pela execução de seis cursos de Aperfeiçoamento/Atualização 

sobre o crack e outras drogas, durante um ano, para trabalhadores da promotoria, dos centros 

socioeducativos, da penitenciária, da rede básica de atenção à saúde, da rede de assistência social 

e para profissionais atuantes em hospitais gerais, CAPS, Unidade de Pronto-Atendimento e SAMU. 

Os cursos possuem a metodologia da problematização que se constitui como ferramenta de 

ensino-aprendizagem, tendo como base os pressupostos do diagrama Método do Arco, de Charles 

Maguerez, apresentado por Bordenave e Pereira. Espera-se que as discussões e as intervenções 

realizadas durante os cursos sirvam como espaço de aproximação com o mundo do trabalho, 

reflexão crítica e ação criativa a fim de avaliar e intervir nas necessidades de saúde, no contexto 

em que atua o profissional e favorecer o fortalecimento do SUS, SUAS, cidadania e reinserção 

social. 
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CONVIVER PARA MELHOR VIVER 

 

Ana Paula Ribeiro da Fonsêca Lopes, João Batista de Medeiros, Odilon Martins Netto, Sara Lira 

Silva Costa Araújo 

anapaula.ifrn@hotmail.com 

 

O projeto “Conviver para melhor viver” propõe a prática da hidroginástica, aulas de dança, 

espaços de convivência e de orientações básicas de saúde, além do acompanhamento periódico 

de enfermagem para contribuir com a melhora da saúde e qualidade de vida de um grupo de 

mulheres da comunidade Base Física (Ipanguaçu/RN). Pensando na qualidade de vida das 

participantes foi elaborado, de acordo com as suas necessidades, o plano de aulas, com vistas a 

permitir mudança nos índices relativos ao sedentarismo (IMC, RCQ, IAC) buscando melhora no 

condicionamento físico e mental. Temos desenvolvido aulas de hidroginástica, palestras sobre vida 

saudável, dança, brincadeiras lúdicas, estimulando-as a trabalharem a autoestima e o auto 

cuidado. O reconhecimento de coparticipação no processo saúde/doença é de extrema 

necessidade para alcançar os bons resultados, por isso tentamos proporcionar qualidade de vida 

por meio da mudança de hábito, introduzindo a atividade física e alimentação saudável como 

prioridade na manutenção da vida. Inicialmente, todas as participantes passaram por uma 

avaliação médica e de enfermagem, onde foram levantados dados quanto ao seu estado de saúde 

atual, os índices IMC, RCQ e IAC e as condições físicas e psicológicas estavam, em sua maioria 

afetados pelo sedentarismo. Posteriormente as aulas foram planejadas no intuito de atender a 

demanda das participantes, onde a prática de atividade física contou inicialmente com atividades 

de baixo impacto propiciando uma graduada adaptação das alunas, além de contar com a 

presença de uma técnica de enfermagem nos três dias de atividade, a avaliação de enfermagem 

acontece a cada mês onde os parâmetros são comparados registrando assim a evolução individual 

e grupal. No primeiro mês já notamos a evolução, principalmente no condicionamento físico e na 

autoestima. A evolução das participantes é notória, a evolução na autonomia da produção dos 

cuidados em saúde. Através de questionário avaliativo observamos uma melhora física e mental 

em todo o grupo além da abertura dada a comunidade para sentir-se parte da instituição. 
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CURSO DE EXTENSÃO: SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

 

Pérside dos Santos Pinheiro, José Carlos Queiroz Rêgo, Brianne Ponce de Leon Sá e Luna, Gildécio Luiz da 

Silva Júnior, Francisco Napoleão Tulio Varela Barca 

persidesantos@hotmail.com 

 

Suporte Básico de Vida trata das principais medidas adotadas pelo leigo e pelos profissionais de saúde no 

atendimento de urgência e emergência e visa o atendimento primário de vários tipos de quadros clínicos e 

traumáticos. No mundo atual, em que a população cresce exorbitantemente e muitas vezes o sistema de 

saúde não consegue acompanhar o ritmo, torna-se fundamental a formação de mais pessoas capacitadas 

ao atendimento de primeiros socorros. 

Este curso de extensão se propôs a melhor preparar os estudantes do curso médico no tocante à forma de 

atendimento de primeiros socorros visando à formação de profissionais preparados para agir em situações 

de risco de vida, além de ampliar suas perspectivas de formação acadêmica, e proporcionar a construção e 

a disseminação do conhecimento para a sociedade, bem como no âmbito da Universidade.  

Foram proferidas aulas práticas e teóricas, além de oficinas teatrais sobre as principais urgências e 

emergências clínicas e traumáticas e sobre como devem ser abordadas as pessoas no que se diz respeito 

aos primeiros socorros.  

Essas atividades foram realizadas junto às dependências do Departamento de Educação Física (local da 

origem do projeto), Faculdade de Ciências da Saúde (FACS) da UERN (detentora de manequins de resina), 

além de visitas programadas à Unidade de Atendimento em Urgências e Emergências do Município 

(Hospital Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia e Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São 

Manoel). Algumas dificuldades, no entanto, relacionadas a recursos financeiros, espaço físico e 

deslocamento dos alunos para aulas de campo além de equipamentos didáticos insuficientes limitaram um 

pouco os trabalhos. 

As ações de SBV proporcionaram ao público-alvo a aproximação com temas relacionados à saúde, mais 

especificamente na abordagem à vítima de acidente. Tais ações destacam-se como fonte de 

aperfeiçoamento dos conhecimentos já adquiridos no dia-a-dia pelos discentes da área médica e o público 

leigo, e traduzem-se na implementação de intervenções ágeis e eficientes frente às situações de urgência e 

emergência.  

Almeja-se, portanto, maior chance de sobrevida à vítima de acidentes, seja no ambiente de trabalho, seja 

na comunidade, além da inclusão dessa temática de forma permanente como atividade extensionista do 

curso de Medicina e afins. 
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO NA ATENÇÃO BÁSICA: O CARROSSEL COMO METODOLOGIA PARA 

A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

 

Alex Carvalho Monteiro, Allana Clarice Figueroa Cortez, Ana Carolina Alves de Lucena, Mytalle 

Vieira Cavalcante, Jennifer do Vale e Silva, Andrea Taborda Ribas da Cunha 

andreacunha2003@yahoo.com.br  

 

O carrossel da Atenção Básica é uma metodologia ativa desenvolvida pelo Laboratório de Saúde 

Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde-FACS/UERN com o objetivo de realizar um diagnóstico 

da Atenção Básica de forma participativa e tendo como eixo norteador os princípios da Atenção 

Básica (AB). Apresenta-se a experiência realizada no município de Pau dos Ferros a qual serviu de 

base para a realização de Educação Permanente dos trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS). A metodologia inicia-se com a composição de 9 mesas temáticas, dispostas de forma 

circular, cada qual com um coordenador e um tema correspondente a um dos princípios da AB: 

Universalidade, Vínculo, Responsabilização, Participação Social, Humanização, Equidade, 

Integralidade, Acessibilidade e Continuidade do Cuidado. Inicialmente, realiza-troca de 

conhecimentos sobre cada um dos temas entre os trabalhadores da saúde e o coordenador do 

carrossel. Em seguida, os trabalhadores são convidados a produzir um diagnóstico da saúde local, 

elencando fragilidades e potencialidades relativas ao tema de sua mesa, tendo com questões 

norteadoras: o que fazemos que precisa continuar?, o que fazemos que precisa melhorar? e como 

vamos melhorar? A cada 10 minutos, os integrantes de uma mesa, exceto o coordenador de mesa, 

são convidados a circular no sentido horário para a mesa vizinha, onde devem repetir a mesma 

atividade tendo como base o tema daquela mesa. Após 90 minutos, todos opinaram sobre a 

situação de saúde local, a partir de cada um dos temas que devem nortear a AB no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Ao final, o conjunto das fragilidades e potencialidades é lido e 

validado por todos os presentes, resultando num diagnóstico coletivo. A metodologia possibilitou 

o conhecimento amplo dos problemas de saúde locais e de suas possibilidades de superação, lidos 

na perspectiva da AB; valorizou a visão dos profissionais de saúde sobre a realidade por eles 

vivenciada; e, integrou o conjunto dos trabalhadores das UBS, estimulando-os ao trabalho em 

equipe. Considera-se que a metodologia possui potência para produzir, de forma rápida e 

participativa, diagnóstico da realidade de saúde, com foco nos problemas e alternativas de 

enfrentamento, e nesse sentido, configura-se como estratégia favorável para subsidiar propostas 

de Educação Permanente em Saúde.   

 

 

93 

mailto:andreacunha2003@yahoo.com.br


Educação em saúde como eixo norteador da promoção da saúde: uma experiência de 

articulação entre universidade e escola 

 

Nágila Kaline da Silva Simão, Josélia Bandeira de Moura Saraiva, Brenda Chaves Diógenes, Júlia 

Diana Pereira Gomes, Georgiana Jéssica Melo Peixoto, Maria Carmélia Sales do Amaral 

andrezzagazi@hotmail.com  

 

O projeto de extensão “Educação em Saúde como eixo norteador da promoção da saúde” surge 

no âmbito da Saúde Coletiva da Faculdade de Enfermagem-FAEN e vem se constituindo como um 

espaço de discussão em defesa do SUS. Objetiva-se desenvolver ações de educação em saúde na 

perspectiva da promoção da saúde de comunidades periféricas, urbanas e rurais, de Mossoró-RN. 

O público-alvo foram crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, alunos do 1º ao 5º ano da Escola 

Estadual Manoel Justiniano de Melo localizada no Bairro Belo Horizonte, região periférica da 

cidade de Mossoró-RN. Utilizamos como estratégias metodológicas para operacionalização do 

projeto seminários para capacitações dos acadêmicos nos temas necessidades de saúde, educação 

em saúde e promoção da saúde; 4 oficinas de identificação de necessidades de temas de saúde 

com os alunos da escola, cuja pergunta norteadora era “o que vocês mais gostam e o que vocês 

não gostam no local onde moram?”; emergindo os temas poluição ambiental, drogas, lazer, e 

alimentação sendo a violência tema transversal e recorrente em todos os turnos; apresentação 

teatral com fantoches abordando o tema violência na escola para alunos do 4º e 5º anos; esquetes 

abordando o tema bullying nas escolas, uma esquete com alunos do 1º, 2º e 3º anos e outra com 

alunos do 4º ano. Os resultados foram a articulação entre a universidade e a escola, que 

proporcionou aprendizado para acadêmicos e docentes da universidade, bem como alunos e 

docentes da escola e a participação de 150 alunos envolvidos da escola nas atividades 

desenvolvidas. A articulação entre universidade e escola faz-se importante para conhecer as 

necessidades de saúde dos alunos e envolvê-los nos processos construtivos de Educação em 

saúde, proporcionando a realização de ações coerentes com a realidade. 
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ESPAÇO VIVO: LÓCUS DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Welina Maria de Paiva Dias, Janeuma Kelli de Araújo Ferreira, Fadja Synara Guimarães de França 

Lima, Suênia Sâmara de Morais Lopes da Cruz, Tainah Pessoa Cabral, Mairthes Fernanda de 

Medeiros Freitas 

welina_dias@hotmail.com 

 

Os espaços são conjuntos de territórios e lugares onde fatos acontecem simultaneamente, e suas 

repercussões são sentidas em sua totalidade de maneiras diferentes. Cada fato é percebido com 

maior ou menor intensidade de acordo com a organização sócio espacial, cultural, política e 

econômica de cada população que habita e produz cada um desses lugares. Essa multiplicidade de 

territórios e lugares modifica a percepção das pessoas sobre os riscos distribuídos espacialmente. 

Por isso não é incorreto afirmar que as pessoas não são portadoras do risco em si, mas sim de 

fatores imbricados em problemas que se traduzem nas condições gerais de vida, individual e 

coletiva, e em função da vulnerabilidade de cada um frente às ameaças a que estão expostos 

cotidianamente. Pensando assim Residentes Multiprofissionais em Atenção Básica e Saúde da 

Família e Comunidade, realizaram um projeto de mapeamento da Unidade de Saúde Dr. Antonio 

Soares Junior, localizada no Município de Mossoró. Objetivamos analisar a extensão da área 

atendida pela Estratégia Saúde da Família. Para tanto, foi necessário fazer uma análise do material 

existente na unidade: mapa, histórico da unidade básica, ficha A e PMA2. Foi realizada visita às 

secretarias de Planejamento e de Infraestrutura, e visitas rotineiras ao próprio território da área, 

entrevistas com alguns comunitários e visitas domiciliares para aplicação de um questionário 

simples que continha aspectos gerais como: ruas, infraestrutura e saneamento básico, além de 

aspectos individuais como: condições de saúde, sexo, idade, situação domiciliar e aspectos bio-

psico-sócio-econômicos. Além disso, utilizamos das atividades como: PSE e vacinação para coletar 

dados e informações. Como resultados materiais obtivemos o mapa em banner e livreto, 

simulando a sala de situação, Ecomapas, Projetos Terapêuticos Singulares e Dados 

Epidemiológicos e Sócios demográficos. Portanto, a territorialização pode ser considerada um 

instrumento imprescindível para o conhecimento da área de abrangência, onde podem ser 

identificadas suas dificuldades e potencialidades, bem como as possíveis atuações profissionais, 

ou seja, identificamos vulnerabilidades, populações expostas e a seleção de problemas prioritários 

para as intervenções. 
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EXTENSÃO COMO FATOR SOCIOEDUCATIVO NA PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE NAS ESCOLAS DE MOSSORÓ – RN 

 

Lylian Karoline Rosa Barros de Oliveira, Brianne Ponce de Leon Sá e Luna, Gildecio Luiz da Silva 

Júnior, Lucas de Souza Pessoa, Izete Soares da Silva Pereira 

lyliankaroline@gmail.com 

 

O número de mulheres portadoras do vírus Papiloma Vírus Humano (HPV) no mundo está 

estimado em 291 milhões e cerca de 105 milhões terão infecção pelo HPV ao menos uma vez na 

vida.  

A interação dos coordenadores das escolas com os participantes do projeto criou parcerias com a 

finalidade de estimular as crianças a atuarem como agentes multiplicadores do conhecimento na 

sociedade, contribuindo para uma melhor qualidade de vida através do conhecimento sobre a 

prevenção e vacinação do HPV.  

Realizaram-se visitas a 4 escolas públicas e privadas de Mossoró-RN, para reuniões prévias com a 

equipe escolar. Houve rodas de conversas interativas com coordenadores visando explicitar a 

importância do projeto nas suas escolas.  

Os contatos entre coordenadores e graduandos possibilitaram uma adequação do projeto à 

realidade sociocultural de cada escola. O conteúdo contribuiu com o fomento do diálogo 

corresponsável entre pais, escola e alunos. Constatou-se a relevância do tema proposto e a 

necessidade de abordá-lo de forma adequada a cada escola e faixa etária dos alunos, utilizando 

imagens e vocabulários que estimularam a criação de temática mais lúdica por parte da equipe. A 

maior dificuldade foi a resistência e estigmatização de abordar conteúdos que contemplem o tema 

sexualidade.  

Constatou-se que há significativa resistência das escolas em abordar a educação sexual. A 

tentativa de introduzir a temática nesse ambiente trouxe insegurança aos coordenadores. 

Contudo, formaram-se agentes multiplicadores capazes de contribuir com o fomento do diálogo 

sobre o HPV, sua prevenção e vacinação. As ações repercutirão na postura dos acadêmicos 

enquanto futuros profissionais, cientes de seu dever de sujeitos na produção do cuidado e da 

Educação em Saúde, cujas tendências propõem incentivar os indivíduos a exercerem a cidadania 

na comunidade. 
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EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO: CONSTRUINDO O AUTOCUIDADO A PARTIR DA EDUCAÇÃO E 

PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Cinthia Rachel Galvão de Farias, Ana Tallita de Oliveira Xavier, Carla Niara Freire Rocha, Izete 

Soares da Silva Dantas Pereira 

cinthya_rachel@hotmail.com  

 

O Papilomavírus Humano (HPV) é composto por cerca de 200 subtipos diferentes, sendo os 

subtipos 16 e 18 relacionados a tumores malignos. Estima-se que 10 a 20% da população adulta 

sexualmente ativa tenha infecção pelo HPV, formando os jovens o grupo com o maior número de 

infectados, chegando ao percentual de 46% as mulheres infectadas de 20 a 30 anos. Em virtude 

disso, surge a preocupação quanto à vacinação contra o HPV, já que em todo o Brasil apenas 914 

mil meninas tomaram a segunda dose da vacina, isto é, 18,4% do público alvo. Com esse projeto, 

objetivou-se compartilhar informações sobre o HPV, sua relação com o câncer de colo uterino e a 

vacinação disponível à faixa etária nos postos de saúde; partilhar e construir conhecimento sobre 

as demais DSTs; além de realizar Educação Sexual por meio da sensibilização das crianças quanto à 

vulnerabilidade na vivência precoce da sexualidade. Realizaram-se visitas às turmas do 4º ao 6º 

ano de quatro escolas públicas e privadas de Mossoró-RN, nas quais houve uma Roda de Conversa 

na qual se discutiu a respeito do HPV, sua prevenção e vacinação, bem como a gravidez na 

adolescência e sobre DSTs. Ademais, foram distribuídos panfletos endereçados aos pais dos 

alunos, a fim de esclarecer sobre o HPV, enfatizando, assim, a construção da Educação em Saúde. 

As experiências com os alunos propiciaram uma maior compreensão acerca do HPV, seu esquema 

vacinal e sua prevenção, a partir de processo de ensino-aprendizagem, capaz de formar sujeitos 

do conhecimento, corresponsáveis pelo autocuidado em saúde. 

Portanto, foram formados agentes multiplicadores do conhecimento, capazes de contribuir com o 

fomento do diálogo corresponsável entre pais, escola e alunos; a promoção do autocuidado, 

Promoção da Saúde e o exercício da cidadania. As ações, também, repercutirão na postura dos 

acadêmicos enquanto futuros profissionais, cientes do dever da produção do cuidado e da 

Educação em Saúde. 
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INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO ENQUANTO PROPOSTA EXTENSIONISTA DURANTE O 

INTERNATO DE SAÚDE COLETIVA 

 

José Rodrigues Paiva Neto, Patrícia Estela Giovaninni, Andrea Taborda Ribas da Cunha, Allyssandra 

Maria Lima Rodrigues, Altielly Montes Machado, 

rodriguesnatal@hotmail.com 

 

A Atenção Básica à Saúde caracteriza-se pelo conjunto de ações de saúde por meio do exercício de 

práticas de cuidado. Promover aproximação entre Ensino, Serviço e Gestão em Saúde torna a ABS 

um espaço integrado de problematização e ação, visando o fortalecimento de diretrizes 

curriculares e dos novos modelos de atenção e de formação em Saúde. 

O estudo objetivou desenvolver matriz de planejamento a ser efetivada para melhoria dos 

serviços na Unidade Básica de Saúde Vereador Durval Costa, local de prática universitária, 

Mossoró (RN), promovendo o empoderamento social a partir de novas práticas de trabalho pelos 

funcionários. 

A partir de pesquisa exploratória, de caráter quanti-qualitativo, avaliou-se o atendimento ao 

usuário antes da adoção e implementação de medidas administrativas e estratégias de 

humanização. Os dados para análise foram coletados a partir de entrevista estruturada contendo 

questões inerentes aos objetivos propostos. 

Da pesquisa, 34 (97%) eram do sexo feminino e 01 (3%) do sexo masculino. Idade mínima de 21, 

máxima 74 anos. 66% dos usuários entrevistados têm frequência mensal. A maioria (60%) 

considera Bom os serviços prestados; Quanto ao Atendimento: ACS foi avaliado Bom para 66%, 

Enfermeiro(a) foi avaliado Ótimo para 53%, o Médico(a) foi considerado Bom para 60%; à 

pergunta “O Sr.(a) deseja fazer alguma crítica ou sugerir alguma melhoria na prestação do 

serviço?” obtiveram-se 10 (dez) problemas categorizados por similaridade. Através de integração 

ensino-serviço, construiu-se Matriz de Planejamento como estratégia humanizadora dos serviços 

ofertados à comunidade, sendo praticada pelos funcionários para melhor atender aos usuários. 

Chegou-se a seguinte conclusão: Promover empoderamento dos usuários para controle social se 

estabelecer por reivindicações centradas na satisfação das pessoas, conscientizar o gestor, 

reorganizar internamente a unidade, atenção no atendimento e motivação da equipe são 

essenciais para humanização. 
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PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PACIENTES QUE PROCURAM O TESTE DO OLHINHO 

PERTENCENTE AO PROJETO SONHO DE AMÉRICA FACS/UERN 

 

Marina Albuquerque Bezerra de Almeida, Thaisa Gracielle Martins Camboim, Altielly Montes 

Machado, Mariana Alves Granjas Dantas, Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia Sobrinho 

marina.albuquerque-2@hotmail.com 

 

A visão é uma das principais fontes de estímulo ao desenvolvimento físico e cognitivo do ser 

humano. Segundo a OMS existem mais de 20 milhões de cegos no mundo. Desses, 2/3 são por 

causas preveníveis. A adoção de um teste de triagem conhecido como teste do reflexo vermelho 

(TRV) é importante para a detecção precoce de diversas patologias oculares como tumores e 

catarata congênita. O Projeto “Sonho de América” teve início em julho de 2012 e dentre os 

objetivos está a realização do TRV, mais conhecido como Teste do Olhinho em crianças de até 03 

anos de idade. Não existindo outro serviço gratuito que realize o teste do olhinho observa-se uma 

procura cada vez maior do nosso serviço. 

O objetivo do projeto foi o de analisar o perfil socioeconômico dos pacientes atendidos no Projeto 

“Sonho de América”, realizado na Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte - UERN. 

A partir do banco de dados do Projeto realizou-se um censo com 100 fichas de crianças que 

realizaram o TRV do Projeto “Sonho de América” no Ambulatório da Faculdade de Medicina – 

FACS/UERN, identificando-se aspectos socioeconômicos, como procedência, grau de instrução 

materna e renda familiar. 

Das 100 fichas obtidas, 82% tem procedência de Mossoró; 4%, 3% e 2% tem procedência de 

Upanema, Baraúna e Governador Dix-sept Rosado, respectivamente. Além disso, outras cidades 

como Serra do Mel, Russas, Areia Branca, dentre outras tem 1% de procedência cada. De acordo 

com a renda média mensal da família, 62% dos pacientes apresentam entre 1 a 3 salários mínimos, 

26% tem renda média mensal menor que 1 salário mínimo e 12% apresentam renda média mensal 

maior que 3 salários mínimos. A escolaridade da maior parte das mães (52%) é de ensino médio 

completo; 21% das mães apresentam ensino fundamental completo; 14% e 13% têm ensino 

superior incompleto e ensino superior completo, respectivamente. 

Concluindo, pode-se observar que o Projeto “Sonho de América” abrange Mossoró e cidades 

circunvizinhas. Sendo a maior parte dos pacientes que procuram o serviço com renda média 

mensal em torno de 1 a 3 salários mínimos. Quanto ao dado materno identifica-se que a maioria 

tem ensino médio completo. Dessa forma, o perfil do paciente que procura o Projeto “Sonho de 

América” o faz pela qualidade do serviço prestado aos pacientes e pela gratuidade. 
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PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE PAU DOS FERROS/RN: A IMPORTÂNCIA DA 

RE(ORGANIZAÇÃO) NO PROCESSO DE TRABALHO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

Ana Luíza Fernandes Vieira, Elisson Fernando Silva Lopes, José Rodrigues Paiva Neto, Patrícia 

Estella Giovannini, Richardeson Fágner de Oliveira Grangeiro, Allyssandra Maria Lima Rodrigues 

Maia 

allyssandramr@hotmail.com  

 

O Sistema Único de Saúde destaca a interação de trabalho pactuada entre estudantes, docentes, 

trabalhadores, gestores e comunidade que objetiva a melhoria da qualidade da atenção ao 

usuário. A proposta surgiu como produto do “Curso de Qualificação para Trabalhadores da 

Atenção Básica – ABS do Município de Paus dos Ferros”, executado mediante convênio firmado 

entre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN e a Prefeitura desse município. 

Essas ações foram desenvolvidas pelo Grupo de Estudos em Saúde Coletiva-GESC/UERN. O evento 

objetivou divulgar para a comunidade desse município e sociedade em geral, a experiência 

vivenciada e as peças produzidas pelos trabalhadores e equipes da ABS, no decorrer do curso. 

Tratou-se, portanto, de um evento público em favor da Saúde de qualidade para todos e o 

fortalecimento do SUS. Foram convidados profissionais, estudantes e docentes de cursos técnicos 

e universitários da área da saúde; gestores públicos, conselheiros de saúde, representantes de 

movimentos sociais e a mídia. As Equipes de Saúde da Família e gestores construíram projetos de 

humanização em saúde, territorialização em saúde, acolhimento, diagnósticos da situação de 

saúde e reorganização da oferta de serviços, relatando suas experiências em forma de Banners e 

Artigos Científicos. Desdobrou-se ainda da experiência, a criação de vagas de residência em 

Medicina de Família e Comunidade para a cidade de Pau dos Ferros. Configurou-se numa 

experiência bem sucedida, visto que levou à concretude dos princípios contidos na PNAB, na 

dimensão do SUS. Diante do cenário vigente do país, a realização dessa experiência, mediante 

parcerias reveste-se de especial significado, valorizando o pensar e o fazer saúde de nossa região e 

do nosso Estado. Por sua vez, a aproximação entre a gestão, o ensino e o serviço. 
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QUALIFICAÇÃO E MUDANÇA NA ATENÇÃO BÁSICA EM ÂMBITO MUNICIPAL: EXPERENCIANDO A 

“FUSÃO” EDUCAÇÃO, TRABALHO E GESTÃO EM SAÚDE 

 

Mytalle Vieira Cavalcante, Alex Carvalho Monteiro, Allana Clarice Figueroa Cortez, Ana Carolina 

Alves de Lucena, Allyssandra Maria Lima Rodrigues Maia, Jennifer do Vale e Silva 

jennifer_vale@hotmail.com 

 

Apresenta-se a experiência do “Curso de qualificação em atenção básica do município de Pau dos 

Ferros/RN” que qualificou os trabalhadores e gestores da Atenção Básica a Saúde temas 

relevantes para o exercício do trabalho e gestão em saúde. Realizou-se entre outubro de 2014 a 

outubro de 2015 mediante encontros presenciais, alicerçados em temas geradores elencados em 

sua maioria a partir das necessidades dos trabalhadores, pautado nos pressupostos da Educação 

Permanente em Saúde, e dinamizados por metodologias ativas que buscaram fortalecer o 

trabalho em equipe, a reflexão crítica da realidade local de saúde, e o desenvolvimento de 

projetos de transformação dessa realidade, consubstanciando uma práxis sintonizada com os 

desafios colocados para a consolidação da Atenção Básica como base para o Sistema Único de 

Saúde. O resultado foi a construção pelas Equipes de Saúde da Família e gestores de projetos de 

humanização em saúde, territorialização em saúde, acolhimento, diagnósticos da situação de 

saúde e reorganização da oferta de serviços. Além disso, os trabalhadores relataram e divulgaram 

suas experiências em forma de Banners e Artigos Científicos apresentados em evento local, 

intitulado “1ª Exposição da Atenção Básica de Pau dos Ferros” e no Encontro Regional Nordeste I 

da Rede Unida. Desdobrou-se, ainda, da experiência, outra parceria para a criação de vagas de 

residência em Medicina de Família e Comunidade para a cidade de Pau dos Ferros. 
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A TECNOLOGIA DE EXTRAÇÃO DE SUCO A VAPOR NO SÍTIO CÓRREGO EM APODI/RN E A 

PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE 

 

Janine Beatriz Torres, Francisco Hiályson Fidelis Medeiros, Larissa Fernandes da Silva, Amanda da 

Mota Araújo, Vinícius Claudino de Sá 

janinebeatriz38@gmail.com 

 

O município de Apodi, no estado do Rio Grande do Norte, vem sendo referência no 

desenvolvimento das cadeias produtivas na agricultura familiar sobre a ótica da economia 

solidária; dessa forma, a tecnologia de extração de suco a vapor oferece, através da produção de 

sucos das frutas, uma alternativa de renda para os produtores rurais da comunidade Córrego, 

utilizando uma tecnologia que garante a qualidade do produto, agregando valor e facilitando o 

acesso aos mercados consumidores, por isso observa-se a necessidade de produzir em um 

contexto sustentável, aumentando a competitividade aliada a conservação ambiental. Em virtude 

disso, objetivou identificar as potencialidades do desenvolvimento de uma sustentabilidade 

econômica, ambiental e social, a partir do uso da tecnologia de extração de suco a vapor na 

comunidade Córrego. Para isso, o presente trabalho considerou algumas etapas importantes do 

processo produtivo do suco, passando pela extração das frutas, produção, o reaproveitamento e 

geração de resíduos e a comercialização. A pesquisa revelou que muitas são as estratégias que 

podem ser utilizadas para trazer sustentabilidade a produção do suco, como o reaproveitamento 

de água no processo de produção das frutas, a utilização dos bagaços das frutas para a produção 

de coprodutos, como o doce ou geleia, o que diminui a quantidade de resíduos gerados. Já na 

parte da comercialização, pode-se considerar a utilização de embalagens biodegradáveis, a 

procura por selos verdes e até mesmo o sistema de garrafas retornáveis. Essas possibilidades 

deixam claro a sustentabilidade ambiental da produção, onde é adicionado ainda nesse contexto, 

a sustentabilidade econômica pela autonomia e geração de renda na comunidade, o que favorece 

diretamente a sustentabilidade social, promovendo uma mudança na vida das pessoas ligadas a 

esse projeto. 
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ESTRATÉGIAS PARA A PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DE AGENTES CONTAMINANTES EM SUCOS 

E DOCES DA ASSOCIAÇÃO DE MINI-PRODUTORES DO CÓRREGO E SÍTIOS REUNIDOS- AMPC, 

APODI/RN 

 

Ammery Daise Cortez Sousa, Tarsila Rebouças Mota, Fabiana Kaline Sousa Morais Lima, Alliny 

Luzia Alves Cavalcante 

daysetenorio1@hotmail.com 

 

Prêmio Santander Universidade solidária apoia projetos de extensão universitária voltados ao 

desenvolvimento sustentável, com ênfase em geração de renda e que sejam elaborados e 

executados por universidades, com a participação de professores, alunos e a comunidade local. 

Com o objetivo de gerar renda de forma sustentável e empreendedora aos agricultores da região 

de Apodi (RN), o projeto “Uso da Tecnologia da Extração a Vapor para Produção de Sucos das 

Frutas Produzidas no Sítio Córrego” vem se destacando por sua eficiência na comunidade. 

A comunidade de Córrego fica na zona rural de Apodi, a 328 quilômetros da capital Natal e a 

menos de 80 quilômetros de Mossoró, onde fica a Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte-UERN. O projeto vem colocando conhecimento acadêmico à disposição das comunidades de 

baixa renda, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e renda para a formação cidadã do 

futuro profissional, a partir da troca de conhecimentos e do apoio à extensão universitária. O uso 

da tecnologia da extração a vapor para produção de sucos das frutas produzidas que tem como 

objetivo a qualificação dos produtos. O projeto teve início em março de 2014, com previsão para o 

término em março de 2016. Dentro do grupo de pesquisa, houve uma ramificação em áreas de 

conhecimentos variados para uma melhor divisão de atividades em suas determinadas áreas de 

conhecimentos acadêmicos. 

Na área de biologia e nutrição, a principal meta é oferecer a comunidade, um produto de 

qualidade nutricional, sendo levadas em consideração todas as etapas da produção desde a 

higiene pessoal e do ambiente, até a distribuição adequada para o consumo. As amostras 

coletadas são encaminhadas para analise, no Laboratório de Biologia II da UERN, Campus Central, 

para estabelecimento das características microbiológicas e físico-químicas as quais os produtos 

possam apresentar. São realizadas análises microbiológicas para determinar a presença de 

possíveis materiais biológicos nas amostras, tais como fungos e bactérias. As análises físico-

químicas são realizadas para determinar os teores de Vitamina C e Acidez encontrada das 

amostras e para comprovar a qualidade nutricional dos produtos. 

No período de safra, devido à alta perecibilidade dos frutos, as perdas alcançam até 25%, o que 

tem favorecido o desenvolvimento de processos biotecnológicos para aumentar sua vida útil 

(CHITARRA, 2005). Esse setor se encontra disseminado em todos os estados brasileiros e deve 

continuar conquistando mercado, desde que seja preservada a qualidade e o valor nutricional dos 

frutos. Existe também um grande desperdício pós-safra para algumas culturas, o que ocasiona 

grande prejuízo. O Brasil é considerado o terceiro maior produtor mundial de frutas, devido sua 

produção de 35 milhões de toneladas. Portanto, existe a necessidade de se desenvolver novos 

processos que permitam reduzir perdas e proporcionar um incremento na renda do agricultor. A 

evolução do consumo das frutas processadas no Brasil e no mundo assinala o caminho da 
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agregação de valor, tornando o mercado de frutas industrializadas bem maior que o de frutas in 

natura (DIAS et al., 2003). 

Resíduos gerados pela indústria de processamento de frutas, quando não aproveitado pode se 

tornar em fonte de poluição (MARTINS; FARIAS, 2002). O aproveitamento além de reduzir a 

poluição ambiental, pode agregar valor ao produto, diminuir o custo de industrialização e, por 

conseguinte, o preço do produto (GIOVANNINI, 1997). Uma das técnicas utilizadas por pequenos 

fruticultores para valorizar seus produtos e diminuir significativamente as perdas é o método de 

extração de sucos a vapor, que obtém um produto conservando as propriedades in natura das 

frutas, sem a adição de conservantes, e os resíduos gerados ainda da produção, podem ser 

aproveitados na fabricação de doces e geleias (ANJOS, 1999). 

Visando um crescimento satisfatório tanto para os produtores quanto para os consumidores, os 

produtores devem seguir uma progressiva, com planos de ações que gerem lucro/ benefício. 

Assim como também, visamos a precisão de tabela nutricional para os consumidores serem 

informados dos teores dos respectivos ingredientes no qual estão fazendo o consumo, com isso 

precisamos trabalhar de forma qualificada para valorizar a naturalidade do produto, com a 

intenção de serem primeiramente de consumo imediato (que gera retorno rápido), atentando 

para as formas de conservação para um consumo mais tardio.  

O projeto levou para a comunidade, não só a geração de renda, mas também, cursos de 

capacitações em geral nas áreas de administração, higienização, manejo de frutas, 

comercialização, empreendedorismo, entre outros. Todos fixando muito a teoria na prática. A 

previsão para o fim do projeto é em março de 2016, porém, a comunidade pode dar continuidade 

ao projeto, pois a indústria instalada no Sítio Córrego é de propriedade dos moradores. Sendo 

assim, a continuação da produção de sucos e doces, pode continuar a gerar empregos e renda 

para a região. 
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O USO DA TECNOLOGIA DE EXTRAÇÃO DE SUCO POR ARRASTE COM FRUTAS TROPICAIS: 
BENEFÍCIOS E DIFICULDADES 

 
Larissa Fernandes da Silva, Francisco Hiályson Fidelis Medeiros, Amanda da Mota Araújo, Elane 
Romeika Maia Soares, Vinícius Claudino de Sá 
lfernandes24a12@hotmail.com 
 
A comunidade rural Córrego, no município de Apodi/RN, é conhecida por ser atuante no 
desenvolvimento com parceiros de diversos projetos na região. No ano de 2013, a comunidade foi 
contemplada com a implantação de mais um projeto, o Projeto de Extensão denominado “O Uso 
da Tecnologia da Extração a Vapor para Produção de Sucos das Frutas Produzidas no Sitio Córrego 
em Apodi/RN”, ganhador do Prêmio Santander Universidade Solidária 2013. O projeto tem como 
objetivo oferecer, através da produção de sucos das frutas, uma alternativa de renda para os 
produtores rurais da comunidade, utilizando uma tecnologia de extração de suco por arraste de 
vapor que garante a qualidade do produto, agregando valor e facilitando o acesso aos mercados 
consumidores. Um grande desafio, pois existem poucos registros da utilização desse tipo de 
tecnologia empregada no semiárido nordestino com frutas subtropicais. Hoje, o projeto está na 
segunda fase, momento onde se pode observar vários resultados referentes aos testes realizados 
com a tecnologia, portanto, o estudo tem como objetivo apresentar os benefícios e dificuldades 
até agora encontrados com o uso dessa tecnologia. Benefícios: tecnologia barata de fácil 
manutenção; as frutas que são submetidas ao cozimento na extratora resultam na retirada de 
suco clarificado (pasteurizado); o suco, se manipulado de forma adequada, pode ser 
acondicionado em garrafas e armazenado em temperatura ambiente. Dificuldades: não é 
produtiva; existem frutas subtropicais que não responderam bem a esse tipo de tecnologia para a 
produção de suco. Diante disso, no decorrer do Projeto serão definidos novos objetivos para que 
sejam superadas tais dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 

mailto:lfernandes24a12@hotmail.com


UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PALMA FORRAGEIRA: IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 

Hiago Alexandre Pereira Felix 

hiagopfelix@gmail.com 

 

A região semiárida nordestina enfrenta situações adversas para o agricultor familiar, seja no 

cultivo agrícola como também na criação de animais, em virtude do período de seca que se 

estende por oito ou mais meses; com isso a falta de pastagens de boa qualidade para a 

alimentação que vem a suprir as necessidades nutricionais dos ruminantes torna-se comum, essa 

escassez de pastagens devido a irregularidades das chuvas. Os criadores de animais em períodos 

de seca recorrem à compra de rações industrializadas para compor a alimentação e escapar seu 

rebanho em períodos prolongados de estiagem, tornando inviável economicamente a criação dos 

rebanhos tendo em vista a alta dos preços de rações nessa época. A palma surge como uma 

alternativa alimentar para diminuir os gastos na propriedade; a planta se adapta muito bem a 

regiões de clima semiárido tanto no clima como na questão hídrica. Neste cenário, a palma 

forrageira se destaca como planta forrageira ideal para mitigar os efeitos do baixo rendimento da 

pecuária no semiárido. Se bem manejada, a palma é capaz de atingir altas produtividades, 

garantindo a suplementação dos animais. Pelas composições químicas não é recomendada em uso 

exclusivo, mas principalmente compondo o balanço nutricional da dieta e ofertando água aos 

animais (ROCHA 2012). A palma forrageira é rica em carboidratos não fibrosos (61,79%) e 

nutrientes digestíveis totais (62%). Porém, apresenta baixos teores de matéria seca (11,7%), 

proteína bruta (4,8%), fibra em detergente neutro - FDN (26,87%), fibra em detergente ácido - FDA 

(18,9%) e teores consideráveis de matéria mineral (12,04%) (ROCHA 2012). A utilização de plantas 

adaptadas à região, como a palma forrageira, para compor a dieta animal é uma importante 

alternativa na alimentação de ruminantes em regiões semiáridas sem que aja perda no 

desempenho animal (ROCHA 2012). Nas regiões Central e Vale do Assú o cultivo da palma e sua 

utilização como alternativa alimentar para ruminantes animal ainda é pequena, necessitando o 

incentivo para a sua produção e utilização na dieta dos animais, principalmente em épocas de falta 

de pastagens. Em meio a inúmeros benefícios em procurar alternativas alimentares para 

ruminantes em períodos de estiagem, a palma tem grandes vantagens tanto na sua adaptação a 

região como na sua utilização como alimento para os rebanhos. A implantação de unidades 

demonstrativas de palma forrageira em assentamentos e propriedades rurais é compreendida 

como uma importante prática, pois estará servindo aos agricultores como um banco de sementes 

com o propósito de propagação da cultura, tendo em vista que é raro esse cultivo por meio dos 

agricultores familiares. Além disso, a palma também irá fazer parte da alimentação dos animais 

ruminantes nas propriedades, tornando viável a criação de ruminantes mesmo em períodos de 

estiagem, por baratear os custos da propriedade com alimentação destes animais.  

Os objetivos são implantar e acompanhar um palmal modelo em um assentamento e em uma 

propriedade rural como forma de incentivar a introdução da palma na alimentação de ruminantes 

dessas localidades, bem como servir de banco de sementes com o propósito de propagação da 

cultura para os demais agricultores.  

O projeto será desenvolvido no assentamento Itu, município de Ipanguaçu/RN, localizado na 

região do vale do Açu, e no Capril São Saruê no município de Angicos/RN, localizado na região 
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central do RN. As raquetes serão doadas pelo IFRN (Campus Ipanguaçu), colhidas na UTD (Unidade 

técnica demonstrativa) Nutrição Animal. Em cada local será estabelecida uma área de 12m x 20m, 

com as palmas distanciadas entre si na linha em 0,30 m e entre linhas de 2m. Será utilizada 

irrigação por gotejamento e a adubação será toda de maneira orgânica nos dois palmais, 

aproveitando as fontes naturais que cada propriedade dispõe tanto para a adubação como para o 

controle de pragas e doenças que possivelmente possam vir a atacar o palmal. Toda a assistência 

técnica será prestada aos agricultores, indo desde as técnicas de preparo do solo, adubação, 

irrigação, como também o manejo e utilização na alimentação dos rebanhos. Acompanhamento e 

Avaliação do Projeto Durante a Execução. Serão realizadas reuniões mensais com todo o grupo 

para avaliar o andamento do projeto bem como as metas traçadas para verificar se estão sendo 

atingidas ou não.  

Espera-se que os palmais modelos sirvam de exemplos para que os agricultores se espelhem e 

sintam a necessidade de ter a palma como fonte de alimentação para seus animais. A 

disseminação dos resultados do projeto ocorrerá na forma de cartilha técnica e treinamentos 

oferecidos pela equipe ao público interno do IFRN – alunos do curso de Agroecologia e 

interessados na área, além de monografias e publicações nos congressos e revistas na área animal. 

Pretende-se com este projeto atender ao público rural, seja ele constituído por agricultores 

familiares, comunidades de assentados ou Associações/Cooperativas de produtores rurais. 
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FORMA DE SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO:  
A EXPERIÊNCIA DO PROJETO CUSTO DE VIDA PATU 

 
Francisco Tavares Filho, Paula Viviane de Freitas Holanda, Antonia Danielly Silva Duarte 
franciscotavares@uern.br  
 
O papel da extensão universitária é articular o Ensino e a Pesquisa indissociavelmente, 
proporcionando meios necessários para a relação transformadora entre universidade e sociedade. 
Caracteriza-se como uma ação na comunidade para socializar o conhecimento adquirido com o 
ensino e a pesquisa desenvolvidos, produzindo um novo conhecimento a ser trabalhado e 
articulado. 
Nesse contexto, insere-se o Projeto Custo de Vida Patu, uma ação extensionista do Departamento 
de Ciências Contábeis, do Campus Avançado de Patu, da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte-UERN, que objetiva pesquisar, mensalmente e permanentemente, as variações de preços na 
cidade de Patu, para cálculo e divulgação do custo de vida dessa localidade, a partir de uma cesta 
básica de produtos, como forma de contribuir efetivamente para a tomada de decisões de 
consumo de agentes econômicos. Trata-se de um projeto de continuidade, que teve início em 
fevereiro de 2006, para o acompanhamento sistemático dos preços através das variações 
apresentadas ao longo do tempo, possibilitando calcular o índice de custo de vida. 
Observe-se que, o acompanhamento sistemático de preços permite medir o seu comportamento e 
o cálculo é feito através da comparação do conjunto de bens e serviços consumidos em um 
determinado mês, com os preços médios desse mesmo rol de bens e serviços do mês 
imediatamente anterior. 
A importância do projeto está associada à contribuição da Universidade, em nível de extensão, 
para a melhoria da estrutura de serviços complementares na localidade onde se desenvolve, 
especialmente por oferecer informações permanentes acerca das variações dos níveis de preços e 
custo de vida básico, tanto à população em geral como a entidades governamentais e não 
governamentais e outros agentes, que necessitam de informações sobre o comportamento dos 
preços locais, a fim de orientar suas decisões, que vão desde a conveniência de adquirir bens e 
insumos em determinados pontos de venda até negociações salariais por ocasião das lides das 
várias categorias de trabalhadores. Esse serviço, relacionado à informação sobre o custo de vida 
local, vem complementar outras informações já existentes, divulgadas por entidades de pesquisa a 
nível nacional, a exemplo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), que não refletem, necessariamente, a realidade 
local. 
O custo de vida é o valor relativo de um conjunto de bens e serviços necessários para manutenção 
da vida de uma pessoa em determinada localidade. Para construir um índice de custo de vida, não 
basta apenas pesquisar os preços dos produtos. É preciso fazer, em primeiro lugar, uma Pesquisa 
de Orçamento Familiar (POF), para saber o que consomem as famílias e qual o peso dos bens no 
seu orçamento familiar, ou seja, o que define a distribuição de seus gastos, dada uma certa renda. 
Neste projeto, o conjunto de produtos foi determinado através de uma pesquisa dessa natureza, 
que estabeleceu a cesta de produtos a ser pesquisada periodicamente, os pesos que cada um dos 
produtos representa no orçamento das famílias e também os locais de compra (supermercados, 
mercearias, feiras e outros). Os produtos incluídos na cesta pertencem aos seguintes grupos: 
alimentação; higiene pessoal; limpeza doméstica. 
Para cálculo do Índice do Custo de Vida (ICV), adota-se a metodologia de Laspéyres, conforme 
explicada por Bruni (2007), porém, adaptada ao cálculo da variação mensal do custo de vida. 
Adicionalmente, os procedimentos metodológicos utilizados no Projeto Custo de Vida Patu 
também foram fundamentados na metodologia utilizada pelo DIEESE, para a Pesquisa da Cesta 
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Básica Nacional, estabelecida com base no Decreto Lei nº 399, de 30 de abril de 1938, que 
regulamenta o Salário Mínimo no Brasil. 
Sendo assim, o Projeto trabalha com a coleta de preços de produtos que compõem a Cesta Básica 
Familiar local (57 produtos), bem como a Cesta Básica Essencial ou Ração Essencial Mínima, que, 
segundo o DIEESE é composta por treze produtos e em quantidades necessárias para o 
trabalhador repor as energias consumidas no exercício do seu trabalho. 
Portanto, as atividades do Projeto são desenvolvidas a partir de uma pesquisa de campo, 
baseando-se em observações da realidade (preços e variações de preços), as quais contemplam os 
seguintes passos: 
a) Coleta sistemática dos dados (preços); 
b) Digitação e tabulação dos dados; 
c) Análise dos dados e elaboração de relatórios; 
d) Divulgação dos resultados. 
Os dados (preços) são coletados, mensalmente, pelos pesquisadores da equipe de trabalho do 
projeto, nos estabelecimentos comerciais de maior relevância no abastecimento da população de 
Patu-RN, a saber: Mercadinho Patuense - Avenida Lauro Maia, 857 – Estação; Mercadinho São 
Rafael - Rua Francisco Dutra de Almeida, 95 – Centro; Mercantil São José (Rede Oeste) - Avenida 
Lauro Maia, 529 – Centro; Supermercado Queiroz - Avenida Lauro Maia, 612 – Centro; Rede Quero 
Bem – Conjunto Nova Patu. 
Os dados coletados são posteriormente digitados e tabulados em planilhas próprias do Microsoft 
Excel, para o cálculo do custo e dos índices de variação. Alguns dados (preços) recebem 
tratamento especial, no sentido de converter as diferentes formas de apresentação do produto 
em uma forma padronizada, para permitir a unificação dos seus diferentes preços em um único 
preço representativo daquele tipo de produto. Como exemplo, tem-se o “biscoito cream cracker”, 
que se apresenta em embalagem de 400 gramas e cujo preço é convertido para o padrão definido 
na pesquisa de orçamento familiar (1.000 gramas – 1 kg). 
Com relação a análise dos dados, ocorre por meio do acompanhamento sistemático dos preços de 
57 (cinquenta e sete) produtos componentes da cesta básica total e 13 (treze) produtos 
componentes da cesta básica essencial (ração essencial mínima) na cidade de Patu-RN, medindo-
se os seus comportamentos através das variações apresentadas ao longo do tempo, possibilitando 
calcular o ICV com base na comparação dos preços médios de um conjunto de bens em um 
determinado mês contra os preços médios deste mesmo conjunto de bens do mês imediatamente 
anterior. 
Após o cálculo do custo de cada produto da cesta básica total, identifica-se o seu peso relativo na 
determinação do custo total da cesta básica e de sua variação mensal, bem como, é possível 
verificar os produtos que apresentaram as maiores variações (positivas e negativas) em cada mês. 
Para melhor entender o comportamento dos preços, os produtos da cesta básica total foram 
agrupados em três categorias: alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica, calculando-se os 
custos e as variações mensais de preços desses conjuntos de produtos. 
Sobre a cesta básica essencial (Decreto-lei nº 399), calculam-se o custo unitário, o custo total e a 
variação mensal de cada um dos treze produtos, bem como o custo e a variação total da cesta. 
Os cálculos e análises do Projeto levam em consideração uma família de cinco pessoas, sendo três 
(3) adultos e duas (2) crianças. 
Na sequência, elabora-se um Boletim de Divulgação Mensal, contendo uma descrição dos 
resultados da pesquisa de preços. Até a elaboração do presente resumo, a última edição desse 
boletim foi a seguinte: Ano 10, nº 109, outubro de 2015. Além disso, elabora-se um relatório 
anual, consolidando todas as informações referentes ao Projeto. 
Por último, os resultados do Projeto são publicados (divulgados) pelo Departamento de Ciências 
Contábeis da UERN (Patu), através dos boletins mensais, que estão disponíveis na home page: 
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<patu.uern.br/dcc>. Na medida do possível, normalmente os resultados também são divulgados 
em diversos meios de comunicação local e regional, a seguir relacionados: Jornal O Mossoroense – 
Caderno Regional; Jornal Gazeta do Oeste – Caderno Cidades; Jornal Correio da Tarde – Caderno 
Regional; Jornal de Fato – Caderno Estado; Rádio Educadora Patuense (local); Rádio Rural de 
Mossoró; Rádio Vida de Martins; Portal UERN – Central de Notícias; Blog do Prof. Aluízio Dutra. 
Não obstante, geralmente, a equipe de trabalho do Projeto distribui um resumo com os principais 
resultados das pesquisas aos estabelecimentos comerciais pesquisados. 
O projeto Custo de Vida Patu obtém, mensalmente, os seguintes resultados, relacionados à 
pesquisa do custo de vida na cidade de Patu, para conhecimento de agentes econômicos e 
população em geral: 
a) Informação do custo da cesta básica total constando as variações mensais de preços; 
b) Informação das variações de preços mensais dos grupos de produtos Alimentação, Higiene 

Pessoal e Limpeza Doméstica, componentes da cesta básica total; 
c) Informação mensal dos principais produtos com variações de preços positivas e negativas; 
d) Informação mensal do custo da ração essencial mínima (cesta básica essencial), conforme 

Decreto-Lei nº 399; 
e) Informação sobre a cesta básica essencial, comparando as variações de preço entre Patu, 

Natal e Média do Nordeste, conforme índices divulgados pelo DIEESE; 
f) Informação mensal do salário mínimo necessário, para uma família de cinco pessoas suprir 

sua necessidade com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. 
O gráfico a seguir apresenta o resumo, em percentuais, das variações mensais do custo da cesta 
básica essencial em Patu, Natal, Média Nordeste (Média NE) e Nacional, referentes ao período de 
novembro/2014 a outubro/2015. 
 

 
GRÁFICO 1 – Variação mensal (%) da cesta básica essencial em Patu, Natal, Média Nordeste e Nacional – 

nov/2014 a out/2015 

 

 
Fonte: Banco de dados do Projeto Custo de Vida Patu.  

 

Por sua vez, os gráficos seguintes apresentam o resumo, em reais e em percentuais, dos valores 
mensais do custo da cesta básica em Patu, referentes ao período de novembro/2014 a 
outubro/2015. 

 

 

NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

Patu 3,04% 0,25% -0,55% 11,02% -4,70% 11,25% -2,46% 0,33% -5,10% 0,06% 1,32% 5,45%

Natal -2,39% 3,78% 3,29% 4,36% -0,15% 3,98% 3,88% -3,09% -3,03% -2,46% -1,27% 0,97%

Média NE -0,28% 2,83% 4,85% 2,33% 1,02% 3,60% 5,31% -3,41% -0,32% -2,00% -2,51% 0,28%

Nacional -1,48% 1,79% 4,81% 2,06% 0,13% 2,03% 3,88% -2,31% 0,78% -2,02% -0,55% -0,93%
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GRÁFICO 2 – Valor e variação mensais do custo da cesta básica total em Patu – nov/2014 a out/2015 

 
Fonte: Boletim de divulgação mensal do projeto custo de vida, nº 109, out. 2015.  

 

GRÁFICO 3 – Valor e variação mensais do custo da cesta básica essencial em Patu – nov/2014 a out/2015 

 
Fonte: Boletim de divulgação mensal do projeto custo de vida, nº 109, out. 2015.  

 

Os boletins com os resultados completos das pesquisas podem ser vistos na home page: 
<patu.uern.br/dcc>, na opção Downloads. 
 
O Projeto Custo de Vida Patu, que tem como objetivo maior pesquisar e divulgar as variações de 
preços na cidade de Patu-RN ao longo do tempo, a partir de uma cesta básica composta por 
produtos de alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica, vem contribuindo efetivamente 
para a tomada de decisões de consumo de agentes interessados no acompanhamento sistemático 
de preços desse local. Essa ação se consolida mensalmente pela divulgação de um boletim com as 
informações (resultados) referentes ao projeto. 
Além disso, a partir do ano de 2006 até os dias atuais (10 anos), o projeto conta com um banco de 
dados com todas as informações referentes ao custo de vida de Patu, o qual está à disposição da 
comunidade acadêmica e população em geral para consultas. 
Não obstante, o projeto também proporciona condições para estudos comparativos entre o 
processo de elevação do custo de vida no município de Patu e outros centros urbanos que contam 
com tal mecanismo de informação (Natal, Fortaleza, Recife, Mossoró etc.). 
Outro ponto que deve ser ressaltado é o envolvimento de discentes na execução do projeto, 
especialmente como forma de integrar ensino e extensão. 
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