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Expediente





O Programa de extensao Trilhas Potiguares  UFRN expressa com plenitude a indisso-
ciabilidade das vertentes academicas, sendo um programa continuo, realizado alem 
dos “muros” da universidade e marcado por diferentes etapas, com o envolvimento 
dedocentes, técnicos, discentes, coordenadores locais dos  municipios, bem como a 
comunidade, desde a consepcao, ate a realizacao das açoes. Atualmente o Programa 
é realizado nos municípios do Rio Grande do Norte que possuem uma população 
inferior a 15.000 (quinze mil) habitantes que demonstrem interesse em participar do 
Programa, tendo como Público Alvo os cidadãos residentes nos municípios selecio-
nados, bem como grupos organizados da sociedade civil, entidades comunitárias, 
trabalhistas, estudantis, crianças, adolescentes, jovens e idosos, organizações gover-
namentais, não-governamentais e demais atores sociais interessados em participar 
das ações programadas para localidade. 

O Programa Trilhas Potiguares/UFRN existe desde 1996 e nos últimos 20 anos vem 
trabalhando na promoção da Participação Social, Educação, saúde e Cultura no RN. 

TRILHAS POTIGUARES  NA 
PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL, EDUCAÇÃO E  CULTURA 
NO RIO GRANDE DO NORTE

Apresentação



O programa  surgiu como desdobramento da experiência do Projeto Trilhas no ano 
2000 e visa atender as necessidades de “curricularização e interiorização” das ações 
de extensão na Ufrn. Por contemplar vários projetos, norteados pela busca da cons-
trução solidária do saber voltada para o desenvolvimento sustentável das comuni-
dades que atua no mais amplo significado da palavra, o programa visa melhorar a 
qualidade de vida da população com foco no desenvolvimento social. As ações do 
trilhas potiguares são planejadas com base em diagnósticos e demandas levantadas 
durante a etapa de preparação e elaboração dos projetos de intervenção nas comu-
nidades selecionadas. 

Ao longo de sua existência, o Programa Trilhas Potiguares teve diferentes formatos, 
sendo inicialmente um único grupo de professores e alunos procurando mapear as 
condições ambientais/biodiversidade da nossa região, chegando a catalogar animais 
e plantas regionais em edições seguintes. Posteriormente, foram definidos alguns 
municípios do interior do RN, para realização de ações extensionistas em diferentes 
áreas do conhecimento, coordenadas pela UFRN. 

Durante a sua existência o Programa Trilhas Potiguares vem consolidando suas ações 
de forma integrada, inter-relacionada e contextualizada numa perspectiva de tota-
lidade, substituindo o pensar ou fazer individualizado pelo trabalho interdisciplinar, 
multiprofissional e transdisciplinar envolvendo todos os atores na efetiva inserção 
curricular de áreas temáticas na comunidade. 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão constitui-se base do Progra-
ma Trilhas Potiguares na Promoção da Participação Social, cultural, na educação e 
saúde. Por tais razões os conhecimentos adquiridos em sala de aula pelos estudantes 
de diferentes cursos, bem como suas experiências em pesquisas nas diversas áreas 
do conhecimento encontram, no momento da execução do Programa, sua dimensão 
de Extensão Universitária. Nesse sentido, a prática realizada por cada equipe, consti-
tui a maneira inovadora do fazer universitário, mostrando uma possibilidade inova-
dora de interiorização das ações de extensão, que vão além do foco pedagógico ou 
assistencialista que a mesma pode propiciar. 

A prática extensionista possibilita a Universidade cumprir sua função social, esta-
belecendo sua relação intrínseca com a sociedade de forma a garantir e promover 
valores democráticos de igualdade e desenvolvimento social,  através da difusão 
de novos conhecimentos e novas metodologias, possibilitando aos estudantes uma 
formação profissional, técnica e cidadã. 

A relação entre UFRN e as localidades selecionadas para o Programa é de grande 
relevância acadêmica e social, uma vez que possibilitará aos professores, técnicos e 
estudantes a ultrapassagem dos limites institucionais, assegurando maior inserção 
da academia na dinâmica das transformações sociais. 



 O Programa tem contribuído de forma significativa para a implementação de polí-
ticas públicas, através das ações desenvolvidas nas diversas áreas do conhecimento 
(ensino e pesquisa), como também pela atuação nas áreas temáticas da extensão 
universitária: comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, 
saúde, tecnologia e trabalho. 

Os relatórios apresentados pelos participantes foram fundamentais para a cons-
trução dos critérios atuais que permitiram aos gestores públicos sair da condição 
passiva, que se resumia à recepção das equipes da universidade, para uma atuação 
protagonista, onde ao final das atividades durante o ano os atores envolvidos sejam 
capazes de elaborar propostas capazes que possibilitem soluções a curto, médio e 
longo prazo para as demandas surgidas com propostas ou projetos que viabilizem 
alguma mudança de realidade na comunidade atendida. Espera-se ainda, que as ex-
periências vivenciadas pelos alunos qualifiquem a sua formação acadêmica e cidadã 
podendo gerar produtos de utilidade publica.

Natal/RN, outubro de 2017

Breno Guilherme de Araújo Cabral
Pró Reitor Adjunto
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Cronograma
29 DE MARÇO

Assinatura do Termo de Compromisso entre a UFRN e as Prefeituras.
Reunião com os coordenadores selecionados.

29 DE MARÇO A 29 DE ABRIL
Reunião para dimensionamento das Oficinas, Demandas e

Potencialidades nos municípios.
Visita aos municípios.

25 DE ABRIL A 20 DE MAIO
Seleção e formação das equipes de estudantes.

28 DE MAIO
Seminário: Diretrizes do Programa Trilhas Potiguares.

25 DE ABRIL A 28 DE MAIO
Planejamento das atividades a serem executadas nos municípios.

26 DE JUNHO A 02 DE JULHO
Realização das atividades no municípios.

05 DE AGOSTO
Seminário de Avaliação das Trilhas Potiguares.
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Ielmo
Marinho
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IELMO MARINHO
A localidade de paisagem agradável, boa para a produção agrícola e adequada para 
pecuária, chamada de Poço Limpo, desde cedo experimentava sinais de progresso.

Com terras boas para o gado e para o plantio, Poço Limpo, às margens do Rio Po-
tengi, mantinha uma atividade intensa, com muita fartura, festividade e crescimento, 
no final do século XIX e no início do século XX,. Segundo relata Ferreira Nobre, em 
1877  Poço Limpo era, verdadeiramente, um povoado importante na região.

A antiga povoação de Poço Limpo, ao longo de sua história, foi integrada ao territó-
rio de vários municípios. Primeiro, foi parte das terras que pertencem a Natal; depois 
passou a ser um dos dezoito povoados do município de São Gonçalo do Amarante.

Em seguida, no ano de 1943, a povoação de Poço Limpo foi vinculada diretamente 
ao município de São Paulo do Potengi.

Vinte anos se passaram e em 27 de Agosto de 1963, através da Lei número 2.909, o 
povoado desmembrou-se de São Paulo do Potengi e tornou-se o novo município de 
Ielmo Marinho.

A decisão de escolher o nome Ielmo Marinho, vem a ser uma homenagem a um ilus-
tre filho da terra, muito querido na localidade, que durante muitos anos dedicou-se 
á comunidade. O nome do município foi proposto pelo deputado Manoel Gurgel, 
em homenagem a um jovem líder desaparecido aos 25 anos. Sofrendo de doença 
incurável, desde os 8 anos, Ielmo Marinho de Queiroz, percorria a cavalo o território, 
desenvolvendo invejável campanha no plano assistencial.

EVENTO RELIGIOSO
Em Ielmo Marinho comemora-se a festa de seu padroeiro, São Raimundo, no dia 31 
de Agosto, com atos religiosos e eventos populares.

ECONOMIA
A economia é baseada na produção agrícola, com destaque a produção de abacaxi, 
sendo o maior produtor do estado.

A economia também se destaca a pecuária, e na extração de brita granítica, argila, 
comum e areia. Seu artesanato é representado pela fabricação de estatuetas e jarros 
de barro, e pela confecção de redes de dormir e tapetes de agave.

GEOGRAFIA
O município de Ielmo Marinho situa-se na mesorregião Agreste Potiguar e na mi-
crorregião Agreste Potiguar, limitando-se com os municípios de Bento Fernandes, 
Taipu, Ceará-Mirim, São Pedro, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Santa Maria, 
abrangendo uma área de 313 km².

A sede do município apresenta coordenadas 05°49’26,4” de latitude sul e 35°33’10,8” 
de longitude oeste, distando da capital cerca de 45 km, sendo seu acesso, a partir de 
Natal, efetuado através das rodovias pavimentadas BR-304 e RN-064.

A cidade de Ielmo Marinho esta localizado na Microrregião Homogênea do Agreste 
Potiguar, limita-se a leste com a microrregião homogênea da Grande Natal, sendo 
uma área de pluviosidade média em torno de 600mm a 1.000mm por ano. com clima 
predominantemente quente.

No ano de 1970, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estabeleceu 
critérios para a divisão do Estado do Rio Grande do Norte em 12 Microrregiões Ho-
mogêneas. 
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Esta nova regionalização procurou agrupar em pequenas regiões os municípios que 
apresentavam semelhanças e uma certa homogeneidade não só no quadro natural, 
mais esta regionalização procurou agrupar municípios que apresentava semelhanças 
no quadro econômico e principalmente histórico, onde estabeleceu a divisão geo-
gráfica do Rio Grande do Norte. Onde o município de Ielmo Marinho esta localizado 
na Região do Agreste Potiguar.

Além da sede do municipal, Ielmo Marinho conta importantes distritos e localida-
des em seu município segundo o IBGE: Jurumenha, Pacavira, Capivara, Alegria, Boa 
Vista, Lagoa do Meio, Pororocas, Serrote Coberto, Lajinha, Fazenda Nova, Chaparral, 
Carnaúba, São Sebastiao I, São Sebastiao II, Lagoa de Dentro, Canto de Moça, Nova 
Descoberta, Lagoa Funda, Oiticica, Umari, Riacho da Telha.

VEGETAÇÃO
Quanto à formação vegetal, o município possui Caatinga Hipoxerófila – vegetação 
de clima semiárido apresenta arbustos e árvores com espinhos.

Aspecto menos agressivo do que a Caatinga Hiperxerófila. Entre outras espécies des-
tacam-se a catingueira, angico, juazeiro, braúna, marmeleiro, mandacaru, umbuzeiro 
e aroeira.

CLIMA
O município de Ielmo Marinho esta situado na região denominada de Polígono das 
Secas, que apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade 
de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um 
forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da 
população.

A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos 
e remontam aos primórdios da história do Brasil.

O município possui um clima tropical chuvoso, com verão seco e estação chuvosa 
adiantando-se para o outono, período chuvoso de abril a junho, temperatura média 
anual em torno de 29,0ºC e umidade relativa média anual de 72%. 

 (Fonte: http://ielmomarinho.blogspot.com.br/p/blog-page_24.html)
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3
RESUMO SOBRE A PRODUÇÃO / RELEVÂNCIA 

DO PROGRAMA TRILHAS POTIGUARES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

O Programa Trilhas Potiguares existe desde 1996 e é uma ação de extensão das mais 
importantes da PROEX/UFRN porque promove a troca de saberes entre os acadê-
micos da universidade e as comunidades envolvidas. Com base nos postulados pe-
dagógicos de Paulo Freire, o programa consegue atuar de forma indissociada com a 
pesquisa e com o ensino, articulando-se aos saberes da tradição. O projeto de inter-
venção realizado para atuar em Ielmo Marinho/RN partiu das demandas elencadas 
por representantes do poder público governamental do município em questão, e 
representantes de diversas áreas numa visita realizada em abril de 2016.

A partir dessa visita de levantamento de demandas, foi montada uma equipe com-
postas por 16 alunos da UFRN pertencentes a vários cursos de graduação com base 
em seus respectivos perfis acadêmicos e habilidades multidisciplinares constantes na 
ficha de inscrição dos discentes e de acordo com a necessidade do trabalho aponta-
do como sendo importante para o município. Os cursos envolvidos foram: Comuni-
cação Social - Rádio e TV, Enfermagem, Teatro – Licenciatura, História (Licenciatura), 
Comunicação Social - Publiciade e Propaganda, Serviço Social, Ciêncais e Tecnologia, 
Pedagogia, Psicologia, Comunicação Social – Jornalismo, Geografia, Medicina, Nutri-
ção. Esta equipe foi coordenada por 01 servidora Técnicos Administrativos da UFRN, 
01 Professora Substituta, e contou direta e indiretamente com a colaboração de pro-
fessores dos cursos citados, na medida em que os próprios alunos buscaram auxílio 
dos mesmos para o planejamento de seus projetos de intervenção.

A interdisciplinaridade como pressuposto pedagógico assume grande importância 
no Trilhas Potiguares que, segundo Fazenda (1994) 

“uma atitude especial ante o conhecimento, que se 
evidencia no reconhecimento das competências, 
incompetências, possibilidades e limites da própria 
disciplina e de seus agentes, no conhecimento e na 
valorização suficientes das demais disciplinas e dos 
que a sustentam. Nesse sentido, torna-se funda-
mental haver indivíduos capacitados para a escolha 
da melhor forma e sentido da participação e so-
bretudo no reconhecimento da provisoriedade das 
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posições assumidas, no procedimento de questio-
nar. Tal atitude conduzirá, evidentemente, a criação 
das expectativas de prosseguimento e abertura a 
novos enfoques ou aportes. E, para finalizar, a me-
todologia interdisciplinar parte de uma liberdade 
científica, alicerça-se no diálogo e na colaboração, 
funda-se no desejo de inovar, de criar, de ir além 
e suscita-se na arte de pesquisar, não objetivando 
apenas a valorização técnico-produtiva ou material, 
mas sobretudo, possibilitando um acesso humano, 
no qual desenvolve a capacidade criativa de trans-
formar a concreta realidade mundana e histórica 
numa aquisição maior de educação em seu sentido 
lato, humanizante e libertador do próprio sentido 
de ser no mundo” (FAZENDA, 1994, p. 69-70). 

O trabalho de pesquisa dos alunos em todo o projeto de intervenção é orientado 
para uma abordagem baseada na pesquisa-ação que muito se articula com os pre-
ceitos da extensão universitária, que de acordo com Thiollent (2002): 

“a extensão também é uma construção ou (re)cons-
trução de conhecimento, envolvendo, além dos uni-
versitários, atores e públicos com culturas, interes-
ses, níveis de educação diferenciados. A construção 
extensionista não está limitada aos pares, abrange 
uma grande diversidade de públicos externos com 
os quais é preciso estabelecer uma interlocução 
para identificar problemas, informar, capacitar e 
propor soluções. Com ênfase na construção social, a 
metodologia pode abranger tanto a pesquisa quan-
to a extensão, tanto o momento da produção como 
o da difusão, e isso em qualquer área de conheci-
mento, porém, com mais pertinência em áreas hu-
manas aplicadas (educação, gestão, comunicação, 
serviço social, desenvolvimento local, tecnologia 
apropriada, etc.), isto é , em todas as áreas onde o 
conhecimento possa ser efetivamente mobilizado, 
orientado para analisar problemas reais e para bus-
car soluções, tendo em vista transformações úteis 
para a população -a curto ou médio prazo” (THIOL-
LENT, 2002).

A ação proposta é sempre dialogada com o município adequando-se a realidade da 
população, estabelecendo uma troca de conhecimentos, para a partir daí construir 
caminhos que possam contribuir com a sociedade envolvida. “A realidade social é 
transformável; que feita pelos homens, pelos homens pode ser mudada; que não é 
algo intocável, um fardo, uma sina, diante de que só houvesse um caminho: a aco-
modação a ela” (FREIRE, 2005). É nesse diálogo entre os sujeitos que ocorre o apren-
dizado porque segundo o próprio Paulo Freire “quem ensina aprende ao ensinar e 
quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996).
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4
RESULTADOS QUANTITATIVOS

PUBLICO ATENDIDO – Cerca de 1200
QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 15
QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 13
QUANTIDADE DE COORDENADORES - 02
NUMERO DE AÇÕES - 64

5
RESULTADOS QUALITATIVOS

Acreditamos que todas as ações realizadas cumpriram seus objetivos. Cada atividade 
teve um projeto formulado que privilegiou a organização metodológica, e principal-
mente, buscou a troca com a comunidade. Não foram proposições aleatórias, mas 
proposições direcionadas. E na prática, a cada encerramento de oficina, ou palestra, 
ou roda de conversa, as pessoas expressavam sua satisfação e encantamento com a 
troca. Cremos que isto expressa o quanto as ações impactam a vida das pessoas e 
da comunidade com a qual nos relacionamos. Neste sentido a extensão universitária 
cumpre seu papel, e o projeto proposto para Trilhas Potiguares em Ielmo Marinho 
atingiu com sucesso este papel.

6
AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 

CONTINUIDADE

Algumas atividades de Meio Ambiente, Serviço Social, Informática, Teatro e Comu-
nicação, tem possibilidade de continuidade ao longo do ano, porém, diante das 
dificuldades relatadas na semana de atividades, cabe ao município e a coordenação 
avaliar a viabilidade. 

7
AJUSTES REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA 

AÇÃO

 Foram vários. Desde mudança de turno, de dia, de espaço, 
de público, etc. Os relatos e detalhes constam nos anexos, nos 
relatórios de cada trilheiro.



RELATÓRIO ANUAL    TRILHAS POTIGUARES  -  2016

24

10
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Trilhas Potiguares é uma ação de extensão que coloca em prática a in-
dissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. A realização do projeto de intervenção 
proposto para Venha-Ver/RN é uma síntese disso desde a realização da viagem de 
demandas, passando pela pesquisa na elaboração dos projetos individuais e coleti-
vos que os trilheiros fazem. Segundo o professor Deusimar Brasil (UFRN), “para que 
haja a produção do conhecimento, não é necessária apenas uma indissociabilida-
de entre ensino, pesquisa e extensão isolada somente no contexto da comunidade 
acadêmica. Estas atividades acadêmicas devem interagir com a sociedade e suas 
demandas, bem como com o aparato institucional que permeia este tecido social”. 
O contato com a realidade social dos municípios do interior do estado do RN é de 
suma importância para a formação acadêmica dos alunos da UFRN.  As dificuldades 
encontradas, os ajustes no planejamento original e as trocas de experiências que 
ocorrem junto à população alargam os horizontes profissionais dos discentes. Acre-
ditamos que o trabalho realizado no ano de 2016 em Ielmo Marinho foi satisfatório, 
apesar das dificuldades. A população estimada do município é de 12.171 habitantes 
(IBGE/2010). O número de participações nas atividades desenvolvidas pelo ‘Trilhas 
Potiguares’ em 2016 foi de cerca de 1.200 (esse número inclui repetições de pessoas 
que participaram em mais de uma atividade). As proposições feitas pelos trilheiros, 
de continuidade das ações, de forma mais aprofundada foram pertinentes e podem 
se estender em longo prazo proporcionando uma continuidade muito mais qualifi-
cada (depende do poder público municipal).

11
RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Seguem com mais detalhes nos anexos (relatórios dos trilheiros). Aqui seguem algu-
mas falas retiradas dos relatórios:

“O Trilhas Potiguares nos possibilita uma experiência de vida incrível, é nele 
que podemos conhecer a realidade de vida de pessoas do interior do nosso 
estado e como os conhecimentos adquiridos na universidade podem contri-
buir também para uma melhor qualidade de vida desses indivíduos. Todas as 
atividades que participei têm intima ligação com o curso de graduação em 
Enfermagem.” (Carlos – Enfermagem)

  “Relaciono as atividades desenvolvidas no município com o traba-
lho da formiga. Com um bom trabalho em equipe superamos as dificulda-
des. 

Construí com quem participou, um círculo de aprendizado. Há... Eu falei 
da formiga, por que, segundo uma pesquisa, publicada na revista cientí-
fica Nature Communications, tudo é fruto de uma organização muito bem 
pensada pelos insetos, com cada um cumprindo diferentes tarefas. O meu 
curso e o trilhas objetivamente tem esse fruto organizacional da formiga.“ 
(Arthur – Comunicação Social, Radio e TV)
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“As relações existentes são de suma importância, pois a graduação de enfer-
magem nos habilita a realizar intervenções tanto individuais como coletivas, 
no âmbito da saúde como da doença, na formação de profissionais, prati-
cando assim ações de promoção, proteção, de assistência integral, a todas 
as fases evolutivas do ser humano, ações administrativas, educativas e de 
produção científica. Somado ao projeto Trilhas Potiguares, que possibilita a 
nós universitários por mais em prática nossa bagagem acadêmica, unindo a 
interação com os colegas de diversas áreas, assim nos fazendo ter um olhar 
multidisciplinar e mais humano frente às dificuldades encontradas, em cada 
obstáculo, muitas vezes vivenciadas nas atividades propostas.

Toda esta semana é muita rica, rica em repassar os conhecimentos, em trocar, 
compartilhar experiências, e aprender cada dia mais, tanto com as pessoas do 
município, como com os trilheiros e coordenadores, ser útil a servir, e perceber 
o lado positivo de cada situação da vida.” (Yasmin – Enfermagem)
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MARTINS
O município de Martins, inicialmente, chamado de Maioridade e Cidade de Impera-
triz, passou a ter esse nome oficialmente em 1890. A cidade foi fundada em 1941 por 
desmembramento de Portalegre. Está localizada na microrregião de Umarizal e tem 
IDH de 0,694 e esperança de vida ao nascer de 66,9 anos.

O clima é tropical chuvoso e em sua formação vegetal predomina a caatinga. Seus 
solos são predominantemente formados por bruno não cálcico, Solos litólicos eutró-
ficos e latossolo Vermelho. Na área de relevo plano destaca-se fruticultura e agave, 
mandioca, feijão e milho, já no relevo ondulado desenvolve-se atividade como pe-
cuária extensiva e algum cultivo de milho e feijão consorciados. 

O relevo, um atrativo turístico do município junto com o clima, vai de 400 a 800 me-
tros de altitude, com destaque para as serras dos Martins, dos Picos, Bom Princípio, 
Mundo Novo, Serrote do Saquinho e do Macapá. Outro destaque do município e 
recurso natural que tem potencial turismo e esta em estudo para a criação de uma 
unidade de conservação é o sítio natural Casa de Pedra onde se encontram restos 
pré-históricos e fósseis. Há também a gruta do Martins apresenta beleza cênica e 
interesse geológico, arqueológico e paleontológico.

A população total do município é de pouco mais de 8 mil habitantes e a cidade 
dispõe de instituições de ensino fundamental, médio e superior. Seus recursos eco-
nômicos estão relacionados a agropecuária, pesca, extração vegetal. Silvicultura, in-
dústria extrativa, de transformação e comércio e serviços.

1
RESUMO SOBRE A PRODUÇÃO / RELEVÂNCIA 

DO PROGRAMA TRILHAS POTIGUARES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

A pesar de não termos atingido um público maior devido às festividades juninas e 
o recesso das escolas, entendemos que nossa missão foi atingida, pois realizamos, 
mesmo que de forma adaptada as ações propostas. 

As ações desenvolvidas não tinham por objetivo solucionar um problema do mu-
nicípio, mas sim, de impulsionar a mudança de realidades postas para equipe com 
alguma deficiência. 

Desta forma, nas várias áreas de atuação como saúde, educação, turismo, cultura e 
social buscamos mostrar possibilidades de mudanças e que os martinenses são os 
responsáveis por essas mudanças. Assim, entendemos que contribuímos sim para 
que o município seja um local melhor para seus munícipes e visitantes.

2
RESULTADOS QUANTITATIVOS
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PUBLICO ATENDIDO – 566 (sem considerar a equipe)

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 14 

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 12

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 01

QUANTIDADE DE PROFESORES COLABORADORES – 01

NUMERO DE AÇÕES – 19

3
RESULTADOS QUALITATIVOS 

• Adolescentes focados na idealização, desenvolvimento execução de ativida-
des socioculturais.

• Adolescentes sensibilizados sobre os “perigos” e benefícios das redes so-
ciais. 

• Adolescentes e jovens conscientes das suas potencialidades enquanto agen-
tes transformadores.

• Artesãos motivados à explorar suas habilidades.
• Artesãos detentores de conhecimento rentável, aplicando-o ao seu negócio.
• Compreensão do radiojornal uma ferramenta para abordar temas de inte-

resse dos jovens, como sexualidade, bem como, melhoria na qualidade do 
ensino com o auxílio dessa ferramenta.

• Trocas de experiências/conhecimentos, diversão e confraternização entre a 
comunidade local e entre os trilheiros.

• Sensibilização sobre questões ambientais e de motivação pela busca de so-
nhos, por meio de filmes/cinema.

• Fomento ao desenvolvimento de produto turístico.
• Reflexão de que é necessário cuidar dos espaços naturais sem jogar lixo 

para que outros possam visitar.
• Melhoria/diversificação de técnicas, consciência corporal, vocal e teatral.
• Dinamização da Casa de Cultura.
• Autoestima elevada de todos os participantes.
• Mudança de hábitos que predisponham a manutenção do sedentarismo, obe-

sidade e suas comorbidades.
• Sensibilização das pessoas para a adoção de dietas saudáveis e prática de 

exercícios rotineiramente.
• Engajamento da população na prática de exercícios.
• Sensibilização de profissionais envolvidos no serviço de saúde para a prática 

da humanização.
• Sensibilização de profissionais para a prática de um melhor acolhimento. 
• Contribuir para a construção de projetos de pesquisa nas escolas. 
• Colaborar para o aperfeiçoamento da metodologia dos professores.
• Propulsionamento dos alunos incentivo a prática de pesquisa acadêmica.
• Desenvolvimento da argumentação e criticidade através da leitura. 
• Aperfeiçoamento do desempenho escolar de alunos através da leitura.
• Aprimoramento das práticas dos profissionais de educação infantil.
• Otimização do tempo destinado à recreação, ressignificando o momento das 

brincadeiras.
• Conhecimento pelos alunos de técnicas específicas e capazes de aumentar 

o nível de dificuldade das atividades que já praticam.
• Engajamento de alunos engajados com o projeto do Peti.
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• Conscientização e esclarecimento sobre o estatuto do idoso.
• Incentivo à prática de atividades físicas na terceira idade.

4
AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 

CONTINUIDADE

• Continuidade de fomento à comercialização do artesanato.
• Acompanhamento da implementação da rádio escolar.
• Qualificação dos professores do Peti na área de música, visto que não leva-

mos aluno do curso de música, mas fizemos ações voltadas para a valoriza-
ção desses profissionais e poderíamos dar continuidade também.

• Oficina de organização dos museus e bibliotecas – foi observada a importân-
cia dessa ação, mas não conseguimos aluno de Biblioteconomia a ideia seria 
implementar essa ação nos próximo meses.

• Também podem ser continuadas as palestras para os adolescentes.
• As ações da área de educação podrão ser reaplicadas para um público maios 

de profesores, visto que eles estavam em férias.

8
PRODUCAO ACADEMICA GERADA 

Está em elaboração um documentário sobre o município de Martins. Propostas de 
roteiro turístico, ambos em andamento.

9
AJUSTES REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA 

AÇÃO

Não foram feitas as seguintes ações:

• Evento final – devido a festa de encerramento das festividades juninas do 
município, coincidiu com o último dia da equipe no município (sexta), mas 
fizemos algumas ações dentro da festa. Para suprir o evento pedimos uma 
barraca para o Trilhas durante a festa do município, mas devido aos acon-
tecimentos que abalaram a equipe essa atividade ficou muito improdutiva e 
dispersa, não sendo satisfatória.

• Como conseguimos fazer remanejamentos realizamos as demais ações, mas 
com público inferior ao esperado, ou com carga horária menor, pois tínhamos 
que ir convidar as pessoas em suas casas, ou fazíamos ações nas praças, 
sem divulgação prévia.

•  A oficina específica de teoria musical e Gincana tiveram que ser adaptadas 
por desistência dos alunos responsáveis próximo a viagem.

10
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Um dos objetivos do Programa Trilhas Potiguares é promover a articulação e a in-
teração entre a universidade e a sociedade, desenvolvendo atividades com as po-
pulações residentes, e nesse contexto, o objetivo do Projeto Trilhas Potiguares – 
Equipe Martins foi de trocar conhecimentos que possam contribuir para a melho-
ria, nos vários aspectos de atuação do Programa, da sociedade martinense e com 
isso propiciar a troca de conhecimentos, saberes acadêmicos e populares, entre 
comunidade,discentes e docentes.

Assim, com base no exposto nesse relatório compreendemos que nosso objetivo foi 
atingido. Muitas foram as superações, aprendizado e experiências vividas tanto pela 
equipe e pela comunidade, aproximando os saberes de todos.

Mas é necessária a continuidade de algumas ações para que tudo o que foi feito 
não seja apenas algo pontual, mas permanente. As experiências exitosas devem ser 
ampliadas.

11
RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

“A experiência de participar de um programa de extensão como o Trilhas Poti-
guares pode ser descrita e analisadas por ângulos diferentes, no sentindo pro-
fissional e no aspecto pessoal. A convivência com pessoas que até então não 
possuía nenhum tipo de relação, conhecendo essas pessoas do zero, dividindo 
alegrias e tristezas, entendendo a personalidade de cada pessoa do grupo, e 
observando o respeito mutuo que surge a partir da interação entre as equipes, 
é sem duvida uma grande oportunidade de aperfeiçoar o trabalho em equipe 
e reforçar alguns conceitos adquiridos com experiências passadas.

Profissionalmente falando, posso afirmar com toda certeza que a semana de 
atividade em Matins-RN, foi de fato muito produtiva e motivadora, no sentido 
de provar a mim mesmo que  posso executar todas as tarefas que me propo-
nho a realizar, desde que o equipamento necessário seja disponibilizado e que 
haja interesse de todas as partes envolvidas no processo. Também notei que 
essa vontade de fazer valer a confiança depositada nos “trilheiros” pela coor-
denação do programa e pela prefeitura da cidade, também motivou a equipe 
a mostrar sempre os melhor nas oficinas e atividades promovidas durante a 
semana. 

No aspecto pessoal, posso afirmar honestamente que o Trilhas Potiguares foi 
umas das experiências mais emocionantes e tocantes que já tive em minha 
vida, um verdadeiro choque de realidade. Vivenciar um pouco da realidade de 
crianças carentes, com histórias e relatos de famílias desestruturadas em con-
dições financeiras desfavoráveis e com a problemática da crise hídrica na ci-
dade permeando todo o difícil percurso dessas crianças foi de fato um imenso 
choque de realidade, fez com que eu refletisse que muitas vezes reclamamos 
tanto sem motivos, enquanto muitas pessoas não tem nada nem sequer  pers-
pectivas de uma vida melhor. Outro fato que sem sombra de duvidas chamou 
muito minha atenção, foi o apego e carinho que as crianças demonstraram 
com os “trilheiros” que conduziram as oficinas com eles realmente muito to-
cante”. Bruno (UFRN).

“Sou Flávia, Sou aluna do curso de Química Licenciatura e tive a oportu-
nidade de participar pela primeira vez do Trilhas Potiguares na cidade de 
Martins atuando na parte cultural. 
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Algumas das oficinas realizadas foram de Iniciação ao canto e ao teatro. 
Confesso que antes de chegar ao local onde tudo aconteceria, fiquei na 
expectativa para que eu conseguisse conquistar cada um dos alunos, par-
ticipar e contribuir de forma positiva na vida deles. 

O primeiro dia foi especial! Surpreendi-me com a quantidade de talentos 
que enxerguei e muito me comovi ao conhecer uma realidade tão difícil, 
com tão poucas oportunidades e ainda assim perceber que carregavam um 
sorriso estampado nos olhos. No primeiro dia ainda, quando demos um pe-
queno intervalo, a nossa pequena e esperta Clíssia (criança do município) 
me perguntou se haveria a merenda delas. Naquele instante a voz embar-
gou, os olhos se encheram de lágrimas e disse, infelizmente, que naquele 
dia não haveria, mas nos outros faria de tudo para conseguir. Aquilo doeu 
em mim. Chorei por não ter meios ou algum tipo de super poder para tornar 
a jornada delas mais fácil, ou ter a certeza que elas se tornariam adultos 
felizes. As lágrimas acabavam vindo sem querer e tudo isso por causa de 
uma forma de carinho que sequer sabia que existia. Empenhei-me ao má-
ximo para mudar um pouquinho que fosse a trajetória delas, mas no final 
percebi que a mudança mais eficaz e grandiosa tinha acontecido em mim, 
na minha maneira de encarar o mundo, uma evolução como ser humano. 

A emoção transbordou no final da semana de trabalho, onde tive o imenso 
prazer de comemorar mais um ano de vida ao lado delas e ao lado com 
meus companheiros e amigos trilheiros que me deram tanto apoio. Cada 
abraço de feliz aniversário, cada lágrima que elas derramaram  falando 
sobre a saudade que iriam sentir da nossa equipe e as promessas de um 
melhor emprenho na escola e com seus familiares foi gratificante. Tive a 
certeza naquele momento que fizemos a diferença na vida daquelas crian-
ças, que cada aula e cada ensinamento que me preocupei em deixar, valeu 
a pena. O nosso mundo pode não ter mudado,  mas o mundo pequenino 
delas, com certeza, ficou mais feliz.

A minha experiência pessoal e o aprendizado que obtive são indescrití-
veis. Só tenho a agradecer aqueles que me permitiram uma experiência 
tão engrandecedora, aos companheiros de um trabalho difícil e cansativo, 
a equipe que nos recebeu em Martins e aos grandes pequeninos lapidado-
res de um ser humano melhor, de uma filha melhor e de uma melhor futura 
professora.” Aluna Flávia (UFRN)
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Pedra
Grande
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PEDRA GRANDE
 
Breve histórico: Nos idos de 1919, quando João Vitor fundou o sítio São João e lá 
construiu moradia e um curral, estava iniciado um novo povoamento da localidade. 
Em seguida, chegaram ao povoado, vindos da praia de Canto Baixo, município de 
Touros, os trabalhadores e proprietários Manoel Félix de Moraes, Januário Pedro da 
Silva, Manoel Gabi, Januário Lucas e Manuel Pulu. Pelo fato de existir uma pedra com 
mais de três metros de largura, a maior das redondezas, na estrada aos redores do 
povoado e chamada pelos moradores de Pedra Grande, o povoado que ali surgiu, 
recebeu o mesmo nome. Pela sua boa localização numa área agrícola e pastoril, a 
povoação teve um grande crescimento, no período do chamado surto algodoeiro 
na Serra Verde. Pedra Grande foi elevado a categoria de distrito do município de 
São Bento do Norte, no ano de 1958. Em 7 de maio de 1962, através da Lei nº 2.745, 
desmembrou-se de São Bento do Norte, tornando-se município e alcançando sua 
emancipação política.  

 
SÍNTESE DOS DADOS POPULACIONAIS 

Dados Quantitativos 

População residente 3.521; Estimada em 3.429 (2015) 

População zona rural 2.360 (67,2%) 

População zona urbana 1.161 (32,98%) 

Homens/Mulheres 1.772 (50,32%)/1.749 (49,68%) 

População Jovem (15 à 29 anos) Homens: 550; Mulheres: 497; Total: 1.047 (29,73%) 

População Idosa (60 ou mais) Homens: 169; Mulheres: 186; Total: 355 (10,08%) 

Fonte: IBGE Cidades (2016);  

 
 

ÍNDICES SOCIOECONÔMICOS 

Índice/ano Fonte Parâmetros Ranking RN 

ISDM/2010 FGV 3,15 (0 a 10) 145ª 

IDHM/2010 IBGE 

0,559 (0 a 1) 
Detalhe para os componentes Longevidade 
(0,773, considerado alto) e Educação (0,430, 

considerado muito baixo) 

158ª 

Fonte: FGV e Pnud (2016); 

 

1
RESULTADOS QUANTITATIVOS 

•  Público atendido: Aproximadamente 1.500 pessoas; 
• Quantidade de discentes UFRN: 21 alunos; 
• Quantidade de cursos dos discentes: 15 cursos; 
• Quantidade de coordenadores: 2 coordenadores; 
• Numero das ações: 46 oficinas ou intervenções; Aproximadamente 160 horas 

em atividades de extensão; 
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 2
AVALIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS 

OFERTADOS À EQUIPE TRILHAS 

•  A alimentação ofertada foi considerada boa pelo conjunto dos alunos. Como 
sugestão: sempre servir duas opções de líquidos (sucos, café ou leite); sem-
pre programar a quantidade de alimentos de forma a atender, pelo menos, 
20% a mais do total de alunos (aqueles que repetem as suas refeições); 
substituir embutidos por opções mais saudáveis de alimentação (queijos, por 
exemplo); 

• A hospedagem foi considerada ótima pela equipe dos trilheiros. A quantida-
de de banheiros foi a adequada. O abstecimento de água para uso geral foi 
regular; 

• A limpeza e a equipe de serviço destacada pela Secretaria Municipal de Edu-
cação atenderam com muito zelo todas as expectativas dos trilheiros; 

• A equipe da gestão municipal respondeu com comprometimento e cordiali-
dade as demandas apresentadas pelos trilheiros no decorrer da semana de 
intervenção. 

 

3
AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 

CONTINUIDADE

 A proposta é no sentido do estabelecimento de convênio com a UFRN para a imple-
mentação do Programa “Pedra Grande nos rumos do desenvolvimento”. O programa 
é composto por quatro projetos, sintetizados abaixo: 

 

Projeto Objetivo Objetivos 
específicos 

Período de 
execução/Dinâmica Custo do convênio 

“Jovens do amanhã” 

Promover o 
protagonismo juvenil 

e a cultura cidadã 
junto 

aos alunos 
vinculados à rede 
pública de ensino, 
nos anos finais do 

ensino fundamental; 

Aumentar a taxa de 
sucesso dos alunos 

pedragrandeses 
em processos 
seletivos de 

instituições federais 
de ensino; 

 
Desenvolver 
a cultura do 

empreendedorismo 
junto aos jovens 
pedrandenses; 

 
Fomentar a 

dinamicidade 
de processos 

socioeducacionais 
formais;  

De 1º de agosto de 
2016 à 30 de junho 

de 2017; 
4 encontros mensais 
com os grupos de 
acompanhamento 
nas escolas Aída 

Gomes e 
Joaquim Faustino 

(70 jovens 
atendidos); 

2 bolsistas de 
graduação durante 

10 meses de projeto; 
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Grupos Jovem de 
Teatro Grupos Jovem 

de Dança 

Oportunizar 
espaços e processos 
regulares de inserção 

artístico-culturais 
aos jovens 

pedragrandenses; 

Reduzir a 
vulnerabilidade dos 

jovens em idade 
escolar a partir do 

fortalecimento 
de espaços 

alternativos de 
convivência; 

De 1º de agosto de 
2016 à 30 de junho 

de 2017; 
4 encontros mensais 
com os grupos de 
acompanhamento 
nas escolas Aída 

Gomes e 
Joaquim Faustino 

(100 jovens 
atendidos); 

4 bolsistas de 
graduação durante 

10 meses de projeto; 

Vitrine 
Pedra 

Grande  
Estimular o 

Inventariação 
turística do 
município; 

 
Criação 
de uma 

identidade 
visual para 
a exposição 

do município 
em feiras 
e eventos 
turísticos; 

 
Criação de 

material para 
a divulgação 
do produto 

turístico 
de Pedra 
Grande; 

 
Criação e 

manutenção 
de mídias 

sociais 
dedicadas à 
apresentar 
o produto 
turístico 
de Pedra 
Grande; 

 
Oferta de 
cursos de 

capacitação 
para os 

operadores 
do turismo 

local; 

De 1º de 
agosto de 
2016 à 30 

de junho de 
2017; 

 

4 bolsistas 
de 

graduação; 


