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O Programa de Extensão Trilhas Potiguares/UFRN expressa com plenitude a indisso-
ciabilidade das vertentes acadêmicas, sendo um programa contínuo, realizado além 
dos “muros” da Universidade e marcado por diferentes etapas, com o envolvimento 
de docentes, técnicos, discentes, coordenadores locais dos municípios, bem como a 
comunidade, desde a concepção até a realização das ações. 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, assim 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 às 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 atuam 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 
totalidade, substituindo o pensar ou o fazer individualizado pelo trabalho interdis-
ciplinar, 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 estudan-
tes de diferentes cursos, bem como suas experiências em pesquisas nas diversas 
áreas do conhecimento encontram, no momento da execução do Programa, sua di-
mensão de Extensão Universitária. Nesse sentido, a prática realizada por cada equipe 
constitui a maneira inovadora do fazer universitário, mostrando uma possibilidade 
inovadora de interiorização das ações de extensão que vão além do foco pedagógi-
co ou assistencialista que ela pode propiciar. 

A prática extensionista possibilita à 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, por meio 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 po-
líticas públicas, por intermédio das ações desenvolvidas nas diversas áreas do co-
nhecimento (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 constru-
ção dos critérios atuais que permitiram aos gestores públicos sair da condição passi-
va, que se resumia à recepção das equipes da Universidade, para uma atuação pro-
tagonista, na qual, 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 pública.

Natal/RN, outubro de 2017

Breno Guilherme de Araújo Cabral
Coordenador do Programa Trilhas Potiguares
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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 das demandas e

das 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 do Trilhas Potiguares.
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Dados Gerais

2016





09
centros

44
cursos

171
alunos

ADMINISTRAÇÃO
AGRONOMIA
ARQUITETURA E URBANISMO
ARTES VISUAIS
BIBLIOTECONOMIA
BIOMEDICINA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
CIÊNCIAS SOCIAIS
COMUNICAÇÃO SOCIAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
RADIO E TV
DANÇA
DIREITO
ECOLOGIA
EDUCAÇÃO FÍSICA
ENFERMAGEM
ENGENHARIA AMBIENTAL
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
ENGENHARIA DE AQUICULTURA

5
2
1
7
6
2
6
1
1
4
3
8
2
2
4
7

13
1
2
1
1
1

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ENGENHARIA QUÍMICA
FARMÁCIA
FILOSOFIA
FISIOTERAPIA
GEOGRAFIA
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
GESTÃO EM SIST. E SERV. DE SAÚDE
HISTÓRIA
JORNALISMO
LETRAS - PORTUGUÊS
MEDICINA
MÚSICA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
QUÍMICA
SERVIÇO SOCIAL
TEATRO
TURISMO
ZOOTECNIA

1
1
2
1
4
3
2
2
2
10
1
7
2
8
4
18
5
1
11
7
4
1
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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, por meio 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 
à 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 à produção de abacaxi, 
sendo o maior produtor do Estado.

Na economia também se destacam a pecuária, a 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 por meio das rodovias pavimentadas BR-304 e RN-064.

A cidade de Ielmo Marinho está localizada 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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Essa nova regionalização procurou agrupar em pequenas regiões os municípios que 
apresentavam semelhanças e uma certa homogeneidade não só no quadro natural, 
mas essa regionalização procurou agrupar municípios que apresentavam semelhan-
ças no quadro econômico e, principalmente histórico, onde estabeleceu a divisão 
geográfica do Rio Grande do Norte, onde o município de Ielmo Marinho está locali-
zado na Região do Agreste Potiguar.

Além da sede do municipal, Ielmo Marinho conta com importantes distritos e locali-
dades, 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 catingueira, angico, juazeiro, braúna, marmeleiro, mandacaru, umbuzeiro 
e aroeira.

CLIMA
O município de Ielmo Marinho está 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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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 – Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Ciêncais e Tecno-
logia, Pedagogia, Psicologia, Comunicação Social – Jornalismo, Geografia, Medicina 
e  Nutrição. Essa equipe foi coordenada por 01 Servidora Técnico-Administrativa da 
UFRN, 01 Professora Substituta, e contou direta e indiretamente com a colaboração 
de professores dos cursos citados, na medida em que os próprios alunos buscaram 
auxílio deles 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 
posições assumidas, no procedimento de questio-
nar. Tal atitude conduzirá, evidentemente, a criação 
das expectativas de prosseguimento e abertura a 
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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. 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 à 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).

RESULTADOS QUANTITATIVOS

PÚBLICO ATENDIDO – Cerca de 1200
QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 15
QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES –13
QUANTIDADE DE COORDENADORES – 02
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NÚMERO DE AÇÕES – 64

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, palestra, 
ou roda de conversa, as pessoas expressavam sua satisfação e encantamento com a 
troca. Cremos que isso expressa o quanto as ações impactam a vida das pessoas e da 
comunidade com a qual nos relacionamos. Nesse sentido, a extensão universitária 
cumpre seu papel, e o projeto proposto para o Trilhas Potiguares em Ielmo Marinho 
atingiu com sucesso esse papel.

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 di-
ficuldades relatadas na semana de atividades, cabe ao município e à coordenação 
avaliar a viabilidade. 

AJUSTES REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA 
AÇÃO

Foram vários. Desde mudança de turno, de dia, de espaço, de público etc.

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 Ielmo Marinho/RN é uma síntese disso desde a realização da viagem 
de demandas, passando pela pesquisa na elaboração dos projetos individuais e co-
letivos que os trilheiros fazem. Segundo o professor Deusimar Brasil (UFRN), “para 
que haja a produção do conhecimento, não é necessária apenas uma indissociabili-
dade 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 
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se estender em longo prazo proporcionando uma continuidade muito mais qualifi-
cada (depende do poder público municipal).

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Aqui seguem algumas 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 contribuir 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 
trabalho da formiga. Com um bom trabalho em equipe supera-
mos as dificuldades. 

Construí, com quem participou, um círculo de aprendizado. 
Ah... Eu falei da formiga por que segundo uma pesquisa, publi-
cada na revista científica Nature Communications, tudo é fruto 
de uma organização muito bem pensada pelos insetos, com 
cada um cumprindo diferentes tarefas. O meu curso e o tri-
lhas objetivamente tem esse fruto organizacional da formiga.
(Arthur – Comunicação Social, Rádio e TV)

As relações existentes são de suma importância, pois a gradu-
ação de enfermagem nos habilita a realizar intervenções tanto 
individuais como coletivas, no âmbito da saúde como da doença, 
na formação de profissionais, praticando assim ações de promo-
ção, 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 pôr mais em prática nossa bagagem acadêmi-
ca, 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 vi-
venciadas nas atividades propostas.

Toda esta semana é muita rica, rica em repassar os conhecimen-
tos, 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 está 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 a qual apresenta beleza cê-
nica 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 à agropecuária, pesca, extração vegetal, silvicultura, in-
dústria extrativa, de transformação e comércio e serviços.

RESUMO SOBRE A PRODUÇÃO/RELEVÂNCIA 
DO PROGRAMA TRILHAS POTIGUARES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

Apesar de não termos atingido um público maior devido às festividades juninas e 
ao 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 municí-
pio, mas, sim, impulsionar a mudança de realidades postas para equipe com alguma 
deficiência. 

Dessa 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.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

PÚBLICO ATENDIDO – 566 (sem considerar a equipe)

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 14 

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 12

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 01
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QUANTIDADE DE PROFESORES COLABORADORES – 01

NÚMERO DE AÇÕES – 19

RESULTADOS QUALITATIVOS 

• Adolescentes focados na idealização e no desenvolvimento execução de ati-
vidades socioculturais.

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

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

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

interesse 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. 
• Contribuição para a construção de projetos de pesquisa nas escolas. 
• Colaboração para o aperfeiçoamento da metodologia dos professores.
• Propulsionamento dos alunos incentivo a prática de pesquisa acadêmica.
• Desenvolvimento da argumentação e criticidade por meio da leitura. 
• Aperfeiçoamento do desempenho escolar de alunos por meio 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.
• Conscientização e esclarecimento sobre o estatuto do idoso.
• Incentivo à prática de atividades físicas na terceira idade.

AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

• Continuidade de fomento à comercialização do artesanato.
• Acompanhamento da implementação da rádio escolar.
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• 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 impor-
tância 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.

PRODUÇÃO ACADÊMICA GERADA 

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

AJUSTES REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA 
AÇÃO

Não foram feitas as seguintes ações:

• Evento final – devido à 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 tí-
nhamos 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.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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 neste relatório, compreendemos que nosso objetivo 
foi atingido. Muitas foram as superações, os aprendizados e as experiências vividas 
tanto pela equipe quanto 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.
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

A experiência de participar de um programa de extensão como 
o Trilhas Potiguares pode ser descrita e analisadas por ângulos 
diferentes, no sentindo profissional e no aspecto pessoal. A con-
vivência 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 ad-
quiridos com experiências passadas.

Profissionalmente falando, posso afirmar com toda certeza que 
a semana de atividade em Matins-RN, foi de fato muito produti-
va e motivadora, no sentido de provar a mim mesmo que  posso 
executar todas as tarefas que me proponho a realizar, desde que 
o equipamento necessário seja disponibilizado e que haja inte-
resse de todas as partes envolvidas no processo. Também no-
tei que essa vontade de fazer valer a confiança depositada nos 
“trilheiros” pela coordenação 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 to-
cantes que já tive em minha vida, um verdadeiro choque de re-
alidade. Vivenciar um pouco da realidade de crianças carentes, 
com histórias e relatos de famílias desestruturadas em condições 
financeiras desfavoráveis e com a problemática da crise hídrica 
na cidade permeando todo o difícil percurso dessas crianças foi 
de fato um imenso choque de realidade, fez com que eu refletis-
se que muitas vezes reclamamos tanto sem motivos, enquanto 
muitas pessoas não tem nada nem sequer  perspectivas de uma 
vida melhor. Outro fato que sem sombra de duvidas chamou 
muito minha atenção, foi o apego e carinho que as crianças de-
monstraram com os “trilheiros” que conduziram as oficinas com 
eles realmente muito tocante. Bruno (UFRN).

Sou Flávia, Sou aluna do curso de Química Licenciatura e tive 
a oportunidade de participar pela primeira vez do Trilhas Poti-
guares na cidade de Martins atuando na parte cultural. 

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, participar e contribuir de forma 
positiva na vida deles. 

O primeiro dia foi especial! Surpreendi-me com a quantida-
de de talentos que enxerguei e muito me comovi ao conhe-
cer 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 pequeno 
intervalo, a nossa pequena e esperta Clíssia (criança do mu-
nicípio) me perguntou se haveria a merenda delas. Naquele 
instante a voz embargou, os olhos se encheram de lágrimas e 
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disse, infelizmente, que naquele dia não haveria, mas nos ou-
tros 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 torna-
riam 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 máximo 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 tri-
lheiros que me deram tanto apoio. Cada abraço de feliz ani-
versário, 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 crianças, 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 
indescritíveis. Só tenho a agradecer aqueles que me permiti-
ram uma experiência tão engrandecedora, aos companheiros 
de um trabalho difícil e cansativo, a equipe que nos recebeu 
em Martins e aos grandes pequeninos lapidadores 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
 
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, chega-
ram ao povoado, vindos da praia de Canto Baixo, município de Touros, os trabalha-
dores 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 me-
tros de largura, a maior das redondezas, na estrada aos redores do povoado e cha-
mada 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 à categoria de distrito do município de São Bento do Norte, no 
ano de 1958. Em 7 de maio de 1962, por meio 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 A 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). 

 

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. 
• Número das ações: 46 oficinas ou intervenções; aproximadamente 160 horas 

em atividades de extensão.
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AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 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 às demandas apresentadas pelos trilheiros no decorrer da semana de 
intervenção. 

 

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 A 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 A 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 
DESENVOLVIMENTO DAS 
ATIVIDADES TURÍSTICAS 

DO MUNICÍPIO DE PEDRA 
GRANDE; 

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 A 30 DE JUNHO 

DE 2017; 
 

4 BOLSISTAS DE 
GRADUAÇÃO; 

ESCRITÓRIO 
DE PROJETOS 

DE PEDRA 
GRANDE 

DESENVOLVER PROJETOS 
PARA A CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS 
(TRANSFERÊNCIAS 

INTERGOVERNAMENTAIS 
VOLUNTÁRIAS) PELA 
VIA DOS EDITAIS EM 

MINISTÉRIOS DIVERSOS;  

ASSESSORIA E APOIO 
À GESTÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL NA 
CONCORRÊNCIA EM 

EDITAIS 
PÚBLICOS (SICONV); 

 
CURSOS DE 

ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS PARA A 

SUBMISSÃO 

DE 1º DE AGOSTO DE 
2016 A 30 DE JUNHO 

DE 2017; 

3 ALUNOS 
DE PÓS-

GRADUAÇÃO  
E 1 ALUNO DE 
GRADUAÇÃO 

EM EDITAIS PÚBLICOS; 
 

ARTICULAÇÃO 
PROJETOS E PARCERIAIS 
COM INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR; 
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A proposta do convênio para a implementação do programa suplementar, até a 
realização da edição 2017 do Trilhas Potiguares, objetiva subsidiar o processo de 
desenvolvimento do município de Pedra Grande por meio do fortalecimento de di-
mensões fundamentais à organização da gestão pública em pequenos municípios. 
Além dos bolsistas, o Programa deverá contar com um coordenador geral, professor 
da UFRN. 

 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Pessoal, eu não tive tempo de escrever incentivos pra todos, me 
desculpem. Mas, quero agradecer por ter convivido com vocês 
esses últimos 3 meses. Foi lindo, e hj já finalizando minha gradu-
ação digo que cada um de vocês viverá para sempre nas minhas 
memorias mais lindas. Espero e quero que nos encontremos pela 
vida. Acredito que toda equipe está realizada e feliz por ter feito 
o bem ao próximo. Avante! Estou aqui pro que der e vier! Vocês 
são feras! Um beijão! Roberttha (UFRN).

Ei, minha vez de falar. Vou tentar resumir o que eu tô sentindo 
porque senão eu vou deixar um livro aqui de tanto que eu tenho 
a dizer e porque quando eu começo a escrever só falto não parar. 
Eu tô muito grata, muito mesmo. Grata ao que a gente pôde fa-
zer, deixando pessoas se sentirem especiais, grata por voltar com 
uma bagagem boa de aprendizado, e, mais do que isso, orgulho-
sa de conhecer pessoas incríveis, que fizeram o que fizeram por 
amor, nada mais do que isso. É muito bonito observar a entrega 
de cada um. Fico olhando para as nossas fotos e agradeço pela 
equipe excelente que eu pude fazer parte, eu me senti acolhida 
desde o primeiro momento e fiquei super a vontade com todo 
mundo, não tenho absolutamente nada a reclamar de ninguém. 
Parabéns pelo coração que cada um tem, parabéns pela de-
dicação e, principalmente, por se fazerem ouvidos pra muitas 
pessoas que só precisavam contar suas histórias. A gente tem a 
certeza de que foi um trabalho bem feito por causa da recipro-
cidade deles, pela preocupação de querer nos agradar, de pedir 
pra a gente ficar um pouco mais, de voltar. Foi o meu primeiro 
trilhas (talvez o único) e não poderia ter sido melhor do que foi. 
Me senti rodeada de amor, me senti muito mais humana, muito 
mais. O que vocês toparem, eu tô com vocês. Não pensem que 
se livraram de mim. Thazia e Marcos, vocês fizeram ótimas esco-
lhas, e sem vocês dois não teríamos passado pelo que passamos, 
muito obrigada. Laryssa (UFRN).

Bom..., por onde começar „neh‟... deixa eu ver, vou começar pela 
parte que eu ja falei lá pra todos. Que eu ja participei desse tipo 
de coisa (trilhas potiguares) só que quando eu participava eu 
era menor e como todos sabem quando começamos a crescer, 
a amadurecer, fazemos isso, nos afastamos da coisas que „nós 
fazia‟ quando criança. Aqui em pedra grande sempre tinha mas 
fazia um tempo que não tinha. Nossa!!! Teatro... Quando me 
disseram que ia ter na escola teatro e dança, pensei, não vou 
dançar e sim vou fazer teatro. No segundo dia, que no meu caso 
era o primeiro, eu fui pensando em brincar, não sabia que era 
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do jeito que é entende? E quando eu nao esperava eu ja esta-
va participando. Já tinha pensado como seria teatro mas nunca 
tive vontade de fazer, mas vocês (Maria Flor e Francismar) me 
fizeram pensar diferente. Não que eu queira me formar em te-
atro (mas quem sabe...) mas por ser uma experiência nova tive 
vontade de ir lá e tentar. Na quarta-feira, o terceiro dia. Não 
teve aula mas teve apenas o teatro. Infelizmente não deu pra 
mim ir pois estava ocupado. Na quinta-feira, o quarto dia de 
todos, aconteceu um negócio que muitos não esperavam e não 
gostaram.. Infelizmente, vi uma coisa que não queria ter visto. 
Por culpa de uma menina vi a minha professora chorar. Foi ali 
que pensei: não vou desistir dela e nem do teatro. Vou dar meu 
máximo e mostrar pra todos que o que eles passavam pra nós, 
nos ensinava não era coisa ruim e muito pelo contrário, ali podia 
se criar uma paixão e até um sonho, então assim foi não desisti-
mos e fomos atrás, aos poucos fomos criando nossa peça... Nossa 
pequena peça. Gostei muito de conhecer um pouco do mundo de 
vocês, um pouco de vocês, aprender bastante, e é isso. Só tenho a 
agradecer a vocês, Maria Flor e a Francimar, obrigado, obrigado 
mesmo de coração. Falei que ia fazer vocês chorarem mas sei 
que não vou, só tenho a dizer que vocês não esqueçam de mim, 
vou pedir ao Senhor Deus pra proteger minha memória e que eu 
consiga sempre lembrar de vocês. Senhor Deus realiza o sonhos 
de todos eles, faz que eles consigam chegar ao objetivo deles em 
paz, amor, felicidade e o mais importante a saúde. E vou pedir 
também pra que essa proposta dê certo e que vocês venham 
nos ensinar mais, queria que vocês ficassem mais tempo. É se-
rio mesmo „homi‟, não esqueçam de mim por favor. Obrigado 
mesmo por fazerem parte de um pouquinho da minha vida, mas 
esse pouquinho se transformou em muito. Pablo (Aluno da Es-
cola Aída Gomes.

Boa tarde, coordenadores! Um ótimo final de semana na com-
panhia da sua família. Muito obrigada por tudo. Esqueci de lhe 
falar que suas palavras sobre sonhos, me fez acordar os que es-
tavam adormecidos dentro de mim pelas dificuldades enfren-
tadas na vida. Agora posso vê-los como projetos de vida. Muito 
obrigada! Que Deus te abençoe sempre, e que os espíritos de Luz 
continue te iluminando nessa bela missão. Gratidão por tudo! 
Assistente Social do CRAS de Pedra Grande.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Consideramos que o Projeto atingiu, quantitativamente e qualitativamente, objetivos 
além daqueles vislumbrados na fase do seu planejamento. Os relatos dos trilheiros e 
dos pedragrandenses estão repletos de casos de transformação pessoal e de casos 
de novo ânimo profissional. A estrutura da Prefeitura Municipal de Pedra Grande é 
simples, em alguns casos (alguns processos organizacionais), frágil, o que dá maior 
significado à parceria desse município com a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Para nós, acadêmicos, há em Pedra Grande um campo de trabalho extenso e 
com potencial para ações de promoção efetiva de desenvolvimento para a localida-
de e para as pessoas que nela habitam. 
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Pedro
Velho
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PEDRO VELHO
A cidade de Pedro Velho é um dos municípios que participam do Programa Trilhas 
Potiguares neste ano. Encontra-se a 88 km da capital de Natal e está localizado na 
microrregião do litoral sul potiguar. Situado ao norte, com os distritos de Cangua-
retama e Espírito Santo; no Sul, o estado da Paraíba e o município de Montanhas. 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a popu-
lação de Pedro Velho, no último censo de 2010, apresentou 14.114 habitantes. Em 
2014, esse número passou para 14.787 habitantes. A área territorial do município é 
de 192,708km².

Quem nasce em Pedro Velho é chamado de Pedrovelhense. Quanto à administração 
da cidade, encontra-se na gestão, o prefeito José Marques de Oliveira.

HISTÓRIA
Em território que antigamente era habitado por índios paiaguaias, os Afonsos fun-
daram, na margem esquerda do rio Curimataú, o povoado de Cuitezeiras. Construí-
ram uma capela em honra a Santa Rita de Cássia, em torno da qual se edificaram as 
primeiras moradias.

O pequeno povoado de Cuitezeiras era distrito do município de Canguaretama. Co-
nhecido também como Vila de Cuitezeiras, na qual a pequena população sobrevivia 
da agricultura. A enchente do rio Curimataú, em 1901, inundou totalmente a vila de 
Cuitezeiras. Os relatos indicam que, durante a enchente do rio Curimataú, as pessoas 
se abrigaram na Capela para sobreviver e não serem levadas pelas águas. Apenas a 
capela permaneceu intacta.

Temeroso de novas enchentes, Claudino Martins Delgado construiu, nesse mesmo 
ano, uma casa para sua residência, a cerca de dois quilômetros de Cuitezeiras. Lan-
çou, dessa forma, os alicerces da cidade que se denominou Vila Nova. Sucederam-se, 
a partir daí, diversas construções. Desenvolveu-se, assim, o comércio. A sede munici-
pal foi transferida para Vila Nova, que estendeu seu nome ao Município. 

Apenas em 26 de novembro de 1908, a denominação Vila Nova foi substituída por 
Pedro Velho, em homenagem à memória do republicano potiguar Pedro Velho de 
Albuquerque Maranhão, falecido no ano anterior.

Da antiga vila resta, atualmente, apenas a capela de Santa Rita, com um velho cemi-
tério atrás e uma árvore conhecida por Samaumeira.

Em 11 de fevereiro de 1922, foi criada a paróquia de São Francisco de Assis, uma 
igreja que apresenta traços do estilo gótico, um estilo no qual seus elementos arqui-
tetônicos apontam para o céu. São Francisco de Assis é o santo padroeiro da cidade 
de Pedro Velho. É conhecido por ser o protetor dos pobres e doentes e também 
patrono dos animais e da natureza. Tradicionalmente, a cidade celebra a festa do 
padroeiro, em 4 de outubro.

No que diz respeito à atividade turística, Pedro Velho tem como um dos seus pontos 
turísticos uma árvore denominada Samaumeira. De nome científico “Seiba Petan-
dra”, faz parte da família das bombacáceas. Essa árvore constitui uma das maiores 
do Estado, conhecida como “Pau Grande” pelos moradores. 

Foi plantada em Cuitezeiras por Francisco Barbosa de Oliveira, um antigo morador 
que viajou para o Estado do Amazonas para trabalhar na produção de borracha. Só 
depois de trinta anos, voltou para sua terra natal trazendo na bagagem sementes de 
samaumeiras, nas quais plantou algumas que até hoje permanecem vivas, como no 
caso, a “Pau Grande”. Na região, comenta-se que é preciso 30 homens para abraçar 
o tronco da Samaumeira. 
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Pedro Velho possui uma economia diversificada. A agricultura, a pecuária e o co-
mércio são consideradas as principais fontes de recursos, para a sobrevivência da 
população desse município.

RESUMO SOBRE A PRODUÇÃO/RELEVÂNCIA 
DO PROGRAMA TRILHAS POTIGUARES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

Diante das atividades propostas, que atingiram 3 grandes localidades do município, 
pudemos perceber que havia diversas possibilidades de abordagem para o trabalho 
realizado, que as demandas não envolveram a princípio. Houve considerável parti-
cipação da comunidade e disponibilidade dos profissionais envolvidos, carecendo 
apenas de mais divulgação pelo município.

Fizemos um levantamento junto aos alunos trilheiros sobre a percepção desses em 
relação ao trabalho realizado:

Acredito que o programa Trilhas Potiguares e a parceria com 
os diversos departamentos da UFRN tem relevância social por 
oferecer a comunidade conhecimentos que são aplicáveis no co-
tidiano. Existe um intercâmbio de conhecimentos entre os tri-
lheiros e a população, uma vez que o aprendido na academia é 
comunicado com uma linguagem simples, mas de forma clara, 
didática e objetiva.” ROZANA, aluna de Comunicação Social-
-rádio e TV.

O trilhas potiguares é importante para retornamos ao público o 
que o governo nos proporciona através da universidade. Assim, 
sendo também, um momento de atuarmos dentro de nosso Es-
tado com a população necessitada, deste modo conhecendo di-
ferentes realidades que estarão presentes enquanto graduados. 
Logo o projeto vai além do típico ‘de por a teoria da academia 
em prática’, pois nos proporciona uma atuação interdisciplinar 
e multidisciplinar na busca pelo bem social,. Então, somado aos 
benefícios que o projeto gera, observo em mim um crescimento 
pessoal, social e acadêmico.”MILENA, aluna de Educação Fi-
sica.

A atividade de combate ao trabalho infantil, bem como o projeto 
Trilhas Potiguares possibilitaram uma maior proximidade com 
a prática profissional com os desafios do cotidiano da realidade 
do assistente social. As oficinas ocorreram em articulação com 
diversas outras, possibilitando uma atividade multidisciplinar e 
fortalecendo os diversos debates.  A experiência também tem 
sua importância no papel da universidade junto as comunida-
des populares, uma forma de retorno no exercicio da cidadania. 
KELLY, aluna de Serviço Social.

Como graduanda em Nutrição, achei a experiência muito 
válida a minha formação, uma vez que tive a oportunidade de 
compartilhar conhecimentos adquiridos na academia com a po-
pulação, bem como aprender também com ela, havendo, assim, 
uma troca de experiências. Também foi gratificante transformar 
conhecimentos técnicos em conhecimento acessível a popula-
ção, tornando minha formação como profissional da saúde mais 
humanizada. Além disso, a vivencia do trilhas me ensinou a agir 
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de forma racional e profissional diante de imprevistos, além de 
trabalhar em equipe o que eu acredito que será relevante para a 
profissional que quero ser. JULIANA, aluna de Nutrição.

A demanda atribuída à oficina de contação de histórias, foi 
plenamente atendida por ocasião da exposição de conteúdos 
com ênfase na oralidade e na linguagem corporal, elementos 
que ficaram evidenciados na prática de um esquete na culmi-
nância da oficina. Apesar do assunto ter um viés “corriqueiro” 
nas práticas pedagógicas dos participantes, a oficina trouxe vín-
culos essenciais para dar vida as letras dos livros de histórias 
infantis. Dessa forma, foi possível perceber durante a execução 
das atividades da oficina, a renovação de conhecimentos bem 
como a troca de vivências educacionais entre os presentes. Creio 
fortemente que a nossa presença alavancou a importância da 
contação de histórias para as novas gerações, uma vez que ofi-
cina ficou 100% alinhada ao tema de combate ao mosquito da 
Dengue, trazendo com isso a sustentabilidade para do município 
no que diz respeito as relações Educação e Saúde, consolidando 
informações pertinentes para uma vida mais saudável da popu-
lação. Aldeci Neves – aluno de Pedagogia.

Através do programa Trilhas Potiguares pude expandir o meu 
aprendizado por meio da materialização de conceitos, que são 
muito abstratos no decorrer da formação acadêmica, e através 
da dinamização de oficinas, aprimorar novos conhecimentos. Foi 
uma experiência de muito aprendizado e de grande valia para 
meu crescimento profissional e pessoal. JÉSSICA, aluna de Bi-
blioteconomia.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

PÚBLICO ATENDIDO –364

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN –13

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 12

QUANTIDADE DE COORDENADORES –02

NÚMERO DE AÇÕES –24

RESULTADOS QUALITATIVOS

As oficinas EMPREENDER NA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS OR-
GÂNICOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL e AQUAPO-
NIA geraram a preocupação na escola de implantar o sistema de aquaponia e por 
meio dele aumentar e melhorar a merenda escolar. Junto ao público de agricultores 
houve a discussão sobre a organização e comercialização dos produtos, porém é 
preciso haver uma intermediação para formação do grupo de produtores.

Quanto à oficina de FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ATIVIDADES ENVOLVENDO 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E TEATRO, os participantes colocaram que mesmo frente 
as dificuldades de financiamento e ausência de meios, as atividades propostas po-
deriam ser replicadas. Temos dos responsáveis o seguinte relato: 
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Para mim, a experiência foi enriquecedora sob a ótica do pro-
cesso de minha formação enquanto aluno do curso presen-
cial de Pedagogia. O Programa Trilhas Potiguares, materializou 
a importância efetiva do planejamento e da programação do 
projeto a ser aplicado. O contato direto com os docentes da 
rede pública daquele município se desvelou numa oportuni-
dade ímpar de pôr em prática conceitos teóricos adquiridos na 
academia. Além disso o programa agregou valores afetivos ao 
integrantes da equipe como: espírito de grupo, companheiris-
mo, dedicação, cooperação e zelo (ALDECI, aluno de Pedago-
gia).

OFICINA DE CULINÁRIA + QUANTIDADE, QUALIDADE E REAPROVEITAMENTO DE 
ALIMENTOS: 

MARIA SOCORRO DINIZ participou dessa oficina e declarou: “nos aproveitamos mui-
tos alimentos e não tem desperdício na sobra. A gente pode reaproveitar quase tudo 
e economizar”.

OFICINA DE JORNAL IMPRESSO:

OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA: “A oficina de organização de 
biblioteca aconteceu na sexta feira, durante o turno vespertino e foi válida 
na medida em que possibilitou aos responsáveis da biblioteca o contato com 
uma nova forma de organização, até então desconhecida por eles. O espaço 
se configurava mais como um depósito de livros, posto não contar com pro-
fissional bibliotecário que realizasse o tratamento técnico do acervo e que 
atendesse a população no que diz respeito à recuperação da informação. Por 
essa razão e pelo pouco tempo que tive, realizei uma pequena amostra de 
como organizar as estantes, expondo diversas sugestões para melhoria dos 
serviços e controle do acervo, além de incentivar os funcionários a darem 
mais importância à unidade de informação. A experiência foi de grande va-
lia, pois nos deparamos com vários obstáculos inesperados e, mesmo assim, 
conseguimos conduzir a oficina com êxito”. (JÉSSICA, aluna de Bibliotecono-
mia)

Nas oficinas relacionadas à saúde, tivemos grande participação e interesse, talvez 
devido à precariedade da saúde pública, embora as UBS do município estivessem 
bem equipadas e o atendimento fosse humanizado.

“A oficina de combate ao trabalho infantil ocorreu em conjunto 
com outras duas atividades em razão do público alvo ser o mes-
mo. Esse processo potencializou o debate em torno da questão, 
pois entre os participantes estavam agricultores que apontavam 
a existência de trabalho infantil no município por questões de 
renda familiar. O debate foi articulado com as oficinas de produ-
tos orgânicos e de aquaponia, uma forma de permitir a reflexão 
dos participantes em outras possibilidades para geração de ren-
da na comunidade, viabilizando alternativas para reduzir a mão 
de obra infanto juvenil no campo e fortalecendo a necessidade 
de incentivo a atividades escolares. Desse modo, de uma forma 
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dinâmica e reconhecendo a realidade social do município a in-
tervenção obteve êxito e acredito tem suma importância para 
Pedro Velho.” KELLY, aluna de Serviço Social.

“A contribuição do Trilhas ao município, ao meu ver, foi bastante 
válida. Mesmo com todas as dificuldades encontradas no mu-
nicípio, a equipe mostrou a capacidade de resiliência e soube 
se moldar a realidade enfrentada pelo município. Acredito que 
cada habitante que participou das oficinas torna-se um agente 
multiplicador , e a semente do trilhas fica plantada no município.
Os habitantes sempre foram bastante acolhedores e mostraram 
muito prestativos. O trilhas deixou uma marca em Pedro velho e 
em mim”. Emmily Cruz, aluna de Odontologia.

AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

• Oficina de Aquaponia. 
• Organização de Biblioteca.
• Oficina de Nutrição e Reaproveitamento de Alimentos (Alimentação Equivo-

cada/Não Alimentação das Crianças).
• Educação Física: Formação Dos Profissionais e Não de Desenvolvimento de 

Atividades Esportivas.
• Oficina de Rádio.

AJUSTES REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA 
AÇÃO

Cada aluno selecionado elaborou um projeto conforme as demandas apresentadas 
pela equipe do município, todavia, em função da realidade encontrada, precisamos 
reorganizar as ações, o que demandou um trabalho coletivo dos autores, transfor-
mando o caráter das oficinas em multidisciplinar.

Na oficina EMPREENDER NA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS OR-
GÂNICOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR, tivemos que condensar com a palestra 
sobre  PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, por desistência do aluno às vésperas da viagem. 
Na prática, por falta de públicos específicos, ela foi agregada a de CONSTRUÇÃO DE 
UM SISTEMA DE AQUAPONIA que também aconteceu em parceria com a de TRA-
BALHO INFANTIL que, por falta de informação e de material, a oficina passou a ser 
palestra com demonstração.

As oficinas VIRILIDADE NOS DIAS ATUAIS E SAÚDE DA MULHER ocorreram nas UBS. 
Foram agregadas devido ao público estar presente na unidade para atendimento 
cotidiano. Aconteceu juntamente com a de saúde bucal, tendo toda a assistência da 
UBS, com o público sendo avisado. Os cursos parceiros foram enfermagem, educa-
ção física e odontologia. 

A OFICINA DE LEITURA COM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL fez parceria com 
a de OFICINA DE HIGIENE BUCAL – Contou com a participação de crianças de di-
ferentes idades pela realidade dos distritos. Nelas foram trabalhados os conteúdos 
referentes à saúde e higiene bucal e a alimentação saudável. Houve uma parceria en-
tre os cursos de PEDAGOGIA, ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E EDUCAÇÃO FISICA. 

OFICINA DA UBS: sob a responsabilidade da aluna Milena, do curso de Educação 
Física
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As oficinas que aconteceram na Unidade Básica de Saúde visaram à conscientização 
e a prevenção de doenças; para isso, foram ministradas pequenas palestras e em 
seguida os participantes eram atendidos individualmente.

A Educação Física teve um papel fundamental para alertar sobre o sedentarismo 
e sobre os riscos que isso dispõe. Assim, ressaltando as diferenças entre atividade 
física e exercício físico, além de estimular os habitantes a adotarem o exercício físico 
que mais se identificam. No atendimento individual, ficamos encarregados de veri-
ficar peso, altura, IMC e circunferência abdominal e, conforme os dados, orientar de 
forma mais precisa e adequada o paciente.

Portanto, fiquei bastante satisfeita em observar a Educação Física dentro de ambien-
tes de saúde como as UBS, além de termos coletados muita experiência profissio-
nal. Acredito que, apesar das diversidades, conseguimos plantar na população uma 
sementinha em relação ao cuidado de si, sendo muito gratificante. Por isso, espero 
que o sedentarismo (devido poucos relatarem a prática de exercício físico) venha a 
reduzir no município.

GRUPO DE IDOSOS 
Frente às perspectivas apontadas, a proposta solicitada pelo município era realizar 
uma atividade física no grupo de idosos. Tal demanda foi encontrada, então houve 
uma convergência dos interesses do munícipio e da preparação do projeto. A partir 
disso, houve o conhecimento do local do Grupo de Idosos, o qual é muito interes-
sante e é excelente para espaço de lazer deles, tornando mais alegre, sociável e ativa 
a terceira idade de Pedro Velho/RN.

Desse modo, nota-se que eles são muito inclinados às atividades de lazer as quais 
praticam no local, por isso, ao chegar ao destino, antecipei que teria um pouco de 
resistência por parte dos idosos para participarem da atividade física a que proporia. 
No entanto, essa expectativa foi descontruída e pudemos começar, fazendo uma di-
nâmica de apresentação a fim de conhecer a realidade de cada um ali presente, tam-
bém conversamos sobre a importância dos exercícios físicos e alongamento. Logo 
após, pudemos nos empenhar a fazer um alongamento/aquecimento juntando o 
tradicional com algumas posições da ioga. Nesse momento, foi de suma necessida-
de compreender as limitações de cada um, sempre reincidindo sobre o respeito aos 
limites do próprio corpo, então, quando preciso tiveram auxílio da cadeira. Por fim, 
chega-se no último momento em que foi uma adaptação de uma quadrilha junina, 
na qual perdemos alguns adeptos para continuarem suas preferências de lazer ou 
devido algumas questões e saúde do indivíduo, mas que não comprometeu a reali-
zação da atividade e de seus objetivos. 

Portanto, deixou claro que há uma crescente necessidade da atuação de um profis-
sional de Educação Física no espaço, pois, apesar de haver aceitação e ter atingido 
os objetivos, é visível que o problema está na descontinuidade, a qual poderia ser 
rompida a partir da presença de um profissional, que poderia fazer um acompa-
nhamento dos idosos atendidos, conhecendo-os e sugerindo o planejamento de 
exercícios físicos adequado para a maioria, conferindo uma melhora na qualidade 
de vida dos sujeitos.

GRUPO DE CRIANÇAS
Em relação ao público infantil, não foi solicitada uma demanda de Educação Física, 
no entanto, devido alguns contratempos, se encaixou muito bem com a proposta 
da oficina da contação de história. Assim, essa oficina era ministrada logo após a da 
contação e veio com o intuito de promover uma atividade física semelhante às que 
ocorrem no ambiente escolar, ou seja, a partir do lúdico incentivar a prática de exer-
cícios físicos. Essa aconteceu em três lugares: nas comunidades Cuité e Carnaúbas 
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e no município de Pedro Velho/RN. Elas foram ministradas de modo distintos, pois 
as brincadeiras eram de acordo com a história que era contada. Mas, pude perce-
ber que, apesar de não ser algo que necessita de continuidade, por acreditar que 
vivenciam isso na escola, todas as três obtiveram muito êxito. Ou seja, conseguimos 
alegrar as crianças e as fazerem participarem: criando, relacionando, vivenciando. 
Portanto, foi uma experiência incrível de troca de saberes com as crianças no intuito 
de construir o conhecimento. Essa oficina serviu para apresentar aos docentes do 
município a importância da interdisciplinaridade e como brincadeiras, jogos, espor-
tes, entre outros têm muito a auxiliar no fazer pedagógico. 

DOENÇAS OBESIDADE, DIABETES E HIPERTENSÃO NA ADOLESCÊNCIA + OFICINA 
DE HIGIENE BUCAL NOS DISTRITOS não aconteceu por falta de público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto NOS CAMINHOS DE PEDRO VELHO = TRILHAS POTIGUARES EM AÇÃO,-
que é vinculado ao grande Programa de Extensão Trilhas Potiguares da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e que ocorreu no período de 26 de junho a 02 de 
julho de 2016, fortaleceu ainda mais a parceria entre a UFRN e a prefeitura do muni-
cípio. As ações planejadas visaram à melhoria da qualidade de vida da população de 
PEDRO VELHO considerando as demandas locais, apontadas pelos representantes 
da comunidade. 

As ações que foram planejadas inicialmente tinham como eixo atender a objetivo 
maior do programa Trilhas Potiguares, que consiste na realização de ações de Exten-
são junto a comunidades de pequenos municípios do Rio Grande do Norte.

Considerando a missão do Programa, que diz: “[...] propor novas formas de aplicação 
do conhecimento gerado na universidade, a partir do contato com as demandas 
da comunidade externa, buscando a construção solidária do saber, voltado para o 
desenvolvimento sustentável das comunidades,” entendemos que além de termos 
conseguido, na medida do possível, atende-las, também conseguimos atender ex-
pectativas advindas dos alunos participantes.

A extensão universitária coloca-se como um dos pilares no ensino superior, como 
instrumento de ação social, possibilitando ao profissional em formação colocar em 
prática o que ouve na universidade. O contato com a comunidade local e real pro-
voca aprendizagens significativas e sentimentos positivos. Segundo Rodrigues (et 
all, 2011, p. 02). “Aquele que está na condição do aprender acaba aprendendo muito 
mais quando há esse contato, pois torna-se muito mais gratificante praticar a teoria 
recebida dentro da sala de aula. Esse é o conceito básico de extensão.” E foi exata-
mente o que aconteceu. O contato com as demandas iniciais e depois com a rea-
lidade que se mostrou bastante adversas exigiu de nossos alunos um autocontrole 
e capacidade de reorganização do planejamento, proatividade e responsabilidade, 
competências que esses demonstraram ter além de compromisso e ética. 

Nos questionamos e buscamos resposta a partir da experiência do Trilhas Potigua-
res – qual a importância da extensão para a implantação de um projeto universitário 
fundamentado na responsabilidade social? Entendemos ser a partir de ações de ex-
tensão, que enquanto Universidade socializamos a cultura e o conhecimento científi-
co. Portanto, a relevância social da extensão é a clareza do compromisso social e uma 
das principais funções da Universidade frente aos problemas sociais de seu tempo. 
Isso significa que a Universidade não deve perder de vista seus projetos e progra-
mas que visem promover a transformação social e, consequentemente, melhorar a 
qualidade de vida da população interna e de seu entorno. Considerando o que nos 
colocam Pernalete e Ortega (2010) quando apresentam características da extensão 
universitária, como um elo entre a Universidade e a sociedade: 1. Altruísta: na qual 
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as ações humanitárias vivenciadas pelos alunos em favor dos setores mais pobres 
da sociedade; 2. Divulgativa: a Universidade garante às populações menos favoreci-
das o conhecimento sobre os adiantamentos técnicos; 3. Conscientizadora: quando 
tais ações transformadoras envolvem a sociedade; 4. Vínculo empresarial: quando as 
ações alinham-se aos princípios da extensão a serviço dos setores desprotegidos da 
população (RIBEIRO, 2011. p. 87). Todas as palavras citadas não conseguem expres-
sar as vivências, os sentimentos e as relações que foram edificadas e estabelecidas 
entre os trilheiros e as comunidades visitadas.

Podemos afirmar que, dentro do que nos propomos, obtivemos um êxito concreto, 
expresso nas falas da comunidade participante e nas inúmeras imagens registradas. 
Esperamos, de alguma maneira, termos contribuído para o crescimento pessoal e 
profissional de nossos acadêmicos e dado algum retorno social à comunidade.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

A experiência no trilhas potiguares foi algo ímpar tanto na vida 
acadêmica quanto pessoal. Durante os dias de 26 de junho a 02 
de julho obtivemos muitas trocas de experiência, assim como, 
aprendemos na prática algo que a universidade muitas vezes 
não pode nos proporcionar, ou seja, ficamos mais próximo da 
realidade das pessoas, conseguimos alcança-las da melhor for-
ma para fazer valer os estudos e as pesquisas feitas dentro da 
academia. É importante ressaltar que não foi apenas uma pes-
soa exercendo sua futura profissão, mas sim, várias profissões 
interagindo afim de propor algo diferenciado na comunidade 
seja na área da saúde, educação, tecnologia ou comunicação.
As atividades desempenhadas foram bem aceitas na região, 
dessa forma, as pessoas foram participativas e corresponderam 
bem a cada oficina. Quanto a troca de conhecimentos entre os 
participantes foi algo constantemente presente em nossas reuni-
ões e rodas de conversas (informal) foi possível perceber o bom 
relacionamento desempenhado entre os alunos participantes e 
as coordenadoras com isso tornou-se prazeroso o desempenho 
de cada oficina. Por fim, participar do trilhas potiguares 2016 
tornou-me mais sensível as necessidades da sociedade, a enxer-
gar com bons olhos a história do município e sua construção, 
ter sensibilidade para orientar os jovens e futuros universitários 
quanto ao seu papel na comunidade, além disso, a construção 
de bom relacionamento com colegas de diferentes profissões foi 
algo muito agradável. A atividade de cobertura jornalística e fo-
tográfica de todo o tempo em que passamos no município de 
Pedro Velho foi algo emocionante e muitos momentos puderam 
ser revelados através de imagens fotográficas e personalidades 
passaram a ser conhecidas através da cobertura do Comtrilhas. 
Erika – aluna de Comunicação Social – UFRN.

Foi muito importante e gratificante participar do Projeto Trilhas 
Potiguares 2016 no município de Pedro Velho. Pois, foi possível 
deparar com a realidade local, já que as oficinas foram adequa-
das diante do público. Com certeza aprendi muito, com experi-
ências positivas e desafiadoras que contribuíram com a minha 
vida pessoal e acadêmica. As oficinas relacionadas a saúde, foi 
discutido sobre Saúde do Homem, Hipertensão, Diabetes, Ativi-
dade Física, Saúde Bucal e Alimentação Saudável. Após a discus-
são, foi realizada avaliação da pressão arterial, IMC, circunfe-
rência abdominal e teste de glicose, teve ainda demonstração de 
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escovação correta. Diante avaliação foi realizado orientações e 
diálogo com os participantes. O município Pedro Velho e os dis-
tritos Cuité e Carnaúbas nos acolheram de forma positiva, pois 
demonstravam satisfeitos e participação nas oficinas. O ponto 
negativo foi a falta de divulgação das oficinas para as comuni-
dades, que teve como consequência pouco número de pessoas, 
mas não impediu das oficinas acontecerem. Diante desse fato, as 
oficinas de Atividades relacionadas a Saúde ocorreram de forma 
multidisciplinar, com os cursos de Enfermagem, Odontologia e 
Educação Física, que trouxe resultados enriquecedores, pois to-
dos atuaram em equipe. E também contamos com contribuições 
de colegas de outros cursos como Serviço Social, Pedagogia e 
entre outros, pois sempre estavam dispostos a ajudarem. O pon-
to positivo foi que diante das dificuldades ninguém desanimou. 
A equipe foi muito participante e unida. Larissa – Aluna de 
Enfermagem.

“A oficina me fará aprender novos métodos para repassar melhor a leitura 
para os alunos, considero uma iniciativa importante”. Professora Maria de 
Fátima Silva Leite, que participou da oficina de formação de Professo-
res no Distrito de Cuité.

“Tenho pressão alta e tomo remédio, mas ter cuidado com a saúde é sempre 
bom, gostei de vocês terem vindo”. Marleide Alves de Souza, 50 anos, mo-
radora da cidade de Pedro Velho, participou de palestras e aferição de 
pressão arterial, IMC e Glicose.
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Portalegre
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PORTALEGRE
Portalegre, elevado à categoria de município em 6 de junho de 1755, encontra-se na 
área serrana, a 710m do nível do mar, extremo oeste do RN, próximo a municípios 
como Martins, Riacho da Cruz e Viçosa. Conta com cerca de 7.300 habitantes numa 
extensão territorial de 110km2, onde praticamente metade da população encontra-
-se na área urbana (segundo o IBGE – Censo 2010). Os principais atrativos turísticos 
da cidade são: Cachoeira do Pinga; MIrante da Boa Vista; Trilha das Torres; Terminal 
da Bica, uma fonte formada por várias nascentes de  água cristalina, com uma área 
para banho de belo visual da serra e da mata e que conta com a representação da 
oca da índia Cantofa, tradição lendária local. A história da Vila de Portalegre, na 
época em que foi elevada a município, contou com a condução de mais de 70 famí-
lias indígenas paiacus, por motivos de desordem, anteriormente aldeadas no Apodi, 
para a então despovoada área, a mando do juiz de Fora de Olinda, Dr. Miguel Carlos 
Caldeira de Pina Castelo.

Há várias comunidades rurais organizadas, dentre elas 3 Comunidades Quilombolas 
contempladas este ano pelo Trilhas: Arrojado, Sobrado e Pêga. A primeira comunida-
de foi a mais distante e também a de mais difícil acesso; lá os trilheiros conheceram 
uma casa de taipa construída pelos mais jovens (Por meio do ensinamento tradicio-
nal passado pelos mais velhos) com o intuito de se tornar um museu, onde expõem 
utensílios domésticos como um ferro de brasa e uma lamparina.

Observamos que a comunidade mais miscigenada com os indígenas é a Sobrado, 
também a mais articulada política e socialmente, contando com cinco associações 
de: idosos, jovens, quilombolas, mulheres e de agricultores.

RESUMO SOBRE A PRODUÇÃO/RELEVÂNCIA 
DO PROGRAMA TRILHAS POTIGUARES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

O Programa de Extensão Trilhas Potiguares, no município de Portalegre, produziu 
atividades e discussões transdiciplinares em Práticas Preventivas em Saúde, Monito-
ramento e Orientações de Doenças Crônicas, Saúde da Criança e da Mulher, Com-
bate a Vetores, Primeiro Socorros, Saúde Bucal, Saberes e Manifestações Popula-
res, Socialização e Valorização do Idoso (com resgate de memórias), Artes Visuais, 
Empoderamento Feminino, História e Cultura Afroameríndia, Agroecologia, Meio 
Ambiente, Trilhas Ecológicas, Reciclagem, Sexualidade, Gênero e Diversidade, Fan-
zine, Cinema Itinerante, Rádio, Jornalismo, Fotografia, Boas Práticas em Nutrição, 
Alimentação Saudável, Pedagogia (leitura em sala e contação de histórias), Música e 
Ludicidade, Práticas Esportivas, Vivências Teatrais e Intervenções Urbanas. Todas as 
ações geraram um retorno positivo da comunidade atingida, seja acarretando em 
reflexões, incentivando a autonomia dos sujeitos, provocando mudanças ou fazendo 
parte enquanto início de um processo. Destacamos, a seguir, as maiores relevâncias 
tanto em atividades realizadas quanto potenciais.

• Detectamos desnutrição em uma quantidade significativa de crianças na Co-
munidade Quilombola Arrojado, bem como a carência quanto ao atendimen-
to em saúde de forma frequente na UBS local.

• Necessidade de orientações e acompanhamento jurídico nas questões qui-
lombolas, direitos fundamentais e constitucionais.

• Discussões sobre violência, gênero e diversidade com professores; orienta-
ções sobre essa temática e educação sexual, além de serem tratadas nas esco-
las, precisam de trabalho efetivo nas comunidades.
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• Capacitação e atualização dos profissionais de saúde: sucesso em oficinas 
como combate a vetores e noções em primeiros socorros, com expectativa de 
continuidade.

• Saúde Bucal nas comunidades, principalmente para crianças, com distribuição 
de kits, pois há carência quanto a materiais de higiene.

• Valorização da prática de atividades esportivas: há times de futebol que re-
sistem sem um mínimo de artigos e equipamentos, inclusive com boa parti-
cipação de mulheres; destaque para a capoeira, cujo grupo local do Professor 
Rodrigo Rodrigues (Risadinha) tem um excelente trabalho, apesar das dificul-
dades quanto à vestimenta e ao deslocamento. Houve uma tímida interação 
inicial que se tornou amizade ao longo dos dias.

• Aprofundamento e valorização das artes visuais, o que era inicialmente ape-
nas um painel virou “febre” e foram poucos dias para tantos pedidos de gra-
fites coletivos nos muros da cidade, em imagens que evidenciavam o poder 
feminino e a cultura afrobrasileira.

• As atividades com maior número de pessoas e de grande reconhecimento dos 
participantes envolviam em sua maioria crianças e idosos, o que configuram 
públicos com maior tempo livre (ociosos) e com grande potencial para trocas 
e aprendizagens, evitando uma série de problemas sociais.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

PÚBLICO ATENDIDO – 1.830

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN –19

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 13 

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 02

NÚMERO DE AÇÕES – 39

RESULTADOS QUALITATIVOS

Durante as ações ligadas à dengue e à saúde na comunidade quilombola do Ar-
rojado, os trilheiros observaram que a alfabetização das crianças é precária e, por 
meio da pesagem, medição de estatura e circunferência abdominal detectaram uma 
situação de desnutrição na maioria das crianças, o que serve de alerta para os Agen-
tes Comunitários da Secretaria de Saúde do município de Portalegre. Também nos 
foi relatado que não há um funcionamento regular da Unidade Básica de Saúde de 
modo a suprir a necessidade de atendimento local, fazendo com que os quilombo-
las, mesmo com difícil acesso, procurem atendimento na cidade.

Nessa referida comunidade quilombola, pudemos perceber o quão carente de aten-
ção em geral é seu povo. A receptividade foi excepcional e a vontade de poder fazer 
mais foi tão significativa que tivemos que reprogramar uma parte de nossos trilhei-
ros para expandirem/modificarem as atividades planejadas e retornarem dois dias 
depois ao Arrojado – e tornou-se uma volta extremamente significativa.

As contações de histórias da Tenda do Conto, tanto no Arrojado como no CRAS II, 
sensibilizaram todos os participantes além do esperado, gerando uma onda de res-
peito, atenção e carinho pelos mais velhos, por seus contextos de vida e sabedoria, 
ressaltando a importância do idoso quer seja em sua família, numa comunidade ou 
num grupo social.
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As atividades de discussão de gênero e diversidade em seu balanço foram muito 
elogiadas pelos professores da rede pública participantes. Em seu ápice, no último 
dia tivemos uma participação/parceria com a Profa. Roseane (IFRN – Pau dos Ferros), 
que realizou uma performance em trajes íntimos e ínfimos, levantando questiona-
mentos sobre o corpo feminino e seus pudores –– justamente após uma polêmica 
intervenção artística, numa suposta casa abandonada, cujo foco foi uma figura fe-
minina despida, sem tom pornográfico, que foi recebida por alguns munícipes com 
desdém e desaprovação. Esse fato foi muito além do que imaginávamos, ganhou as 
redes sociais, recebeu apoio de muitos e serviu de tema para, além da discussão com 
professores na referida oficina de gênero, um laboratório prático de fotografia, uma 
oficina de grafite, um podcast produzido na oficina de webradio e outra intervenção 
urbana – atividade essa que, apesar de também ter gerado polêmica, obtivemos boa 
participação e recepção, conseguimos provocar reflexão de muitos temas tabus na 
comunidade.

A roda de conversa sobre o ensino da história e cultura afro-ameríndia instigou boas 
discussões, envolvendo como exemplos música, hábitos e vestimentas. As religiões 
de matriz africana são reconhecidas como mais criticadas e que mais sofrem com o 
preconceito e a discriminação. Um leve balanço histórico foi suficiente para embasar 
os argumentos e perceber a posição ocupada pelo negro na sociedade brasileira. Ao 
discutirem o lugar do negro na sociedade, estavam discutindo o lugar, a vivência de 
muitos negros na cidade e região. Adentraram também nas argumentações sobre 
contra ou a favor das cotas, gerando uma reflexão sobre a própria infraestrutura da 
cidade de Portalegre: como se dá o acesso à educação na comunidade quilombola 
do Arrojado? E a inserção das crianças e mulheres na sociedade? Raça e gênero, cla-
ramente ali, não foram dissociados e o balanço dos comentários foi extremamente 
construtivo.

AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

Para a continuidade de nossas ações no ano de 2017, baseados na experiência e no 
balanço das atividades de 2016, seria proveitoso e oportuno se contássemos em 
nossa equipe com trilheiros da área jurídica e de enfermagem (ou mais um de medi-
cina). No Arrojado, dialogando com D. Alzelina, soubemos da imensa dificuldade que 
enfrentam sob os aspectos legais em obter seus direitos. É de conhecimento, porém, 
que na prática não há orientações a quem recorrer para ter de fato essas garantias 
enquanto quilombolas.

Sobre a experiência em Gênero e Diversidade, unida às ações em saúde, temos uma 
boa expectativa quanto a futuras atividades sobre Educação Sexual, sejam nas esco-
las ou nas comunidades rurais/quilombolas.

Outras comunidades ficaram de fora e precisam ser contempladas com o projeto de 
extensão. Apesar de termos um bom público na área central do município, é extre-
mamente necessária a atuação nas zonas periféricas, onde se torna mais eficaz, há 
maior interesse do público e os resultados são perceptíveis.

Quanto aos temas ligados ao campo e à agricultura, não foi possível realizar um 
trabalho de fato abrangente por motivos de logística, divulgação e articulação. Pre-
cisamos retomar as propostas, a iniciar tendo o contato direto com esse público, sem 
intermediações e atuando localmente nas comunidades.
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Os cursos do módulo de comunicação foram bem sucedidos e os alunos continuam 
praticando o que apreenderam; a Web Rádio segue em atividade pelos portalegren-
ses.

As oficinas de turbante e de abayomi também foram continuadas por meio dos 
multiplicadores, principalmente aliando contação de histórias nas escolas. Há uma 
expectativa de continuidade/atualização dessas atividades, junto às de grafite/pintu-
ra em murais e espaços públicos.

AJUSTES REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA 
AÇÃO

As práticas corporais que denominamos de Despertar sofreu impacto com a au-
sência do único aluno de Dança, responsável direto por essa atividade que desistiu 
do programa muito próximo a viagem. Em nossa equipe, contamos com outros tri-
lheiros que puderam assumir diante de experiências com o corpo, aquecimentos e 
alongamentos. A equipe local se dispôs, inclusive, a convidar um preparador físico 
do grupo de idosos para nos acompanhar.

Ao longo dos dias, observamos que muitos jovens questionavam os trilheiros a res-
peito de suas graduações e como ingressaram na Universidade. Em reunião diária, 
adequamos um horário e local de acordo com a disponibilidade desse público para 
realizarmos uma Mostra de Profissões: após a sessão de cinema que se realizaria na 
Escola Estadual Margarida de Freitas, na praça central da cidade. Pouco tempo antes 
da exibição, fomos informados que não houve mudança sobre as aulas nessa escola, 
implicando na não liberação do espaço e dos alunos. A tentativa de englobar outros 
locais e pessoas não foi bem sucedida, mas redirecionamos com sucesso a exibição 
do filme para a mesma escola em que estávamos atuando durante o dia. Porém, o 
público que compareceu, em sua maioria, era composto por crianças ou pré-ado-
lescentes, o que desmantelou nossa Mostra de Profissões. Esse fato evidenciou que 
não houve muita articulação entre escola municipal e estadual em consenso sobre 
nossas ações, talvez havendo divergências quanto à gestão.

Enfrentamos dificuldade semelhante no primeiro dia da Vivência Teatral: Corpo, Som 
e Imagem. Essa oficina foi planejada para os jovens e solicitada para acontecer em 
horário que findou incompatível com a disponibilidade desse público, tendo o tri-
lheiro que desenvolver dinâmicas distintas para um público completamente hetero-
gêneo. Apesar do sufoco, a experiência do aluno e o domínio de cena ajudaram no 
sucesso das atividades.

Durante nossa estadia, vários trilheiros tiveram a sensibilidade de observar situa-
ções-chave, como a vivida no caso do teatro. Diante de um público infantil ocioso, 
interessado em fazer alguma atividade, encontraram alternativas como o aluno de 
Serviço Social, que adaptou seu planejamento sobre gênero para realizar uma cola-
gem sobre diversidade cultural; crianças foram encaixadas numa oficina de stencil, 
improvisada pelas alunas de Artes Visuais diante da falta de material e público para 
a oficina de grafite; os alunos de Comunicação reconfiguraram a oficina de fanzine 
para poder abarcar a quantidade de participantes e as limitações de produção de 
conteúdo; os alunos de saúde saíram nas casas convocando a população que não 
foi comunicada de maneira eficiente ou havia esquecido a programação; os alunos 
de Artes e de Pedagogia expandiram suas oficinas ao máximo possível para poder 
atender a demandas enormes de público e assim por diante.
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A temática sobre Gênero e Diversidade foi planejada de forma continuada e mo-
dular para professores do ensino público, porém, por solicitação da coordenação 
local, houveram oficinas no mesmo horário. Diante da escassez de público e des-
continuidade dos mesmos participantes, houve mudanças e formaram-se oficinas 
independentes. Dessa forma, qualquer participante teria acesso ao conteúdo em 
dias distintos.

No primeiro dia de ação da Blitz da Saúde, enfrentamos falta de material para iniciar 
a atividade, problema contornado com o suporte dos funcionários do posto de saú-
de. Foram planejadas discussões que englobavam temas como violência doméstica, 
doenças sexualmente transmissíveis, noções em primeiros socorros etc; porém o pú-
blico a que se destinava não compareceu ou compareceu em pequena quantidade. 
Detectamos que o nome “Blitz” gerou um equívoco entre a população e a afastou 
do local, pensaram se tratar de uma atividade do DETRAN ou PRF. Além de divulgar 
o mal entendido, trocamos o nome para Tenda da Saúde e deslocamos da praça 
para o posto de saúde. Constantemente, os trilheiros envolvidos fizeram ajustes in 
loco, de acordo com o público presente e materiais disponíveis, de modo a atender 
à demanda real.

A exibição dos filmes sofreram modificações de acordo com dificuldades técnicas de 
projeção e com o público que compareceu; o debate sobre a exibição se tornou pos-
sível apenas em uma noite, onde houve participação de mais adultos e envolvemos 
temas como cultura negra e violência contra a mulher. Mesmo assim, percebemos 
que aquilo que motivava a população a se fazer presente nas sessões de Cinema 
Itinerante era o simples lazer; optamos, então, por exibir filmes mais descontraídos 
ao final do dia.

Quanto à falta de público para tratar dos assuntos sobre agricultura, os trilheiros 
não desanimaram e buscaram conhecer a realidade das comunidades e suas raízes. 
No Sobrado, além de terem contato a história local, saberes populares e a produção 
rural, conversaram com as mulheres da associação As Amélias, nome em homena-
gem a D. Amélia, que viveu 108 anos como rezadeira e era referência na comunida-
de, sendo uma de suas pioneiras. A associação é bem organizada, tem manicures, 
artesãs e costureiras que pretendem abrir uma fábrica de lingerie. O panorama foi 
propício para as oficinas de turbante e de pintura (maquiagem) de matrizes africanas 
e indígenas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O contato com os moradores quilombolas mais antigos, as histórias sobre ancestra-
lidade, as alegrias e as dificuldades na vida marcaram as relações pessoais daqueles 
que atuaram no Trilhas Potiguares 2016 no município de Portalegre.

O maior fruto desse trabalho de extensão é a disseminação de informações e valo-
res sociais. Formaram-se multiplicadores que podem dar continuidade ao que foi 
despertado e, mais que isso, houve uma conscientização da comunidade como um 
todo. O essencial foi plantado: a superação das adversidades por meio dos proces-
sos populares mútuos de participação e colaboração.

Em todos os integrantes de nossa equipe prevaleceram sentimentos de cooperação, 
responsabilidade, competência para lidar com imprevistos, companheirismo, cria-
tividade e iniciativa. Não houve dificuldades que fizessem estremecer o empenho 
de cada um e a garra em buscar alternativas. Nosso lema: até quando dá errado, dá 
certo! Porquê? Por que nossa experiência no Trilhas foi e continuará sendo incrível!
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

“Relatar a experiência de participar do Trilhas Potiguares tor-
na-se um pouco difícil, pois não há como descrever a dimensão 
das emoções sentidas, dos conhecimentos compartilhados, do 
crescimento profissional e pessoal que nos envolveram durante 
esses dias. O que vivemos nesse projeto de extensão, que não só 
estende aos municípios do interior do Estado o universo científi-
co da UFRN, promove uma verdadeira troca de sabedorias onde 
todos crescem, todos evoluem. Um momento em que as teorias 
se transformam em práticas, nos fazendo reconhecer nossos po-
tenciais, nossos limites, nosso papel na sociedade. Ser um trilhei-
ro vai além de animar processos em um determinado município. 
É uma construção que se inicia, um caminho a ser percorrido ao 
lado dos cidadãos daquele lugar. No meu caso, uma ‘porta’ se 
abriu ‘alegremente’ e me fez enxergar um mundo que sempre 
esteve ali do lado, mas que devido à distância física dos centros 
urbanos, esteve escondido aos limitados olhos do cotidiano.” 

Diógenes – Aluno UFRN.

“A riqueza da cultura daquela população se fazia presente nos 
mais simples gestos e palavras e nosso enriquecimento pessoal 
só fazia crescer. Aquela senhora nos acolhia apenas com o brilho 
no olhar.” Beatriz – Aluna UFRN.

“Refletimos sobre o reconhecimento da identidade afro-brasilei-
ra da comunidade quilombola,  buscando superar as desigual-
dades de gênero, integrando a cultura brasileira. Os olhos das 
crianças brilhavam, atentos. Foi uma vivência de proximidade 
de raízes, uma história compartilhada de lembranças, de sonhos 
e esperanças. Os dias seguiam com a sensação de que as horas 
são dias, dias tão produtivos e cheios de aprendizagens que tudo 
se torna muito em pouco tempo”. Maíra – Aluna UFRN.
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Pureza
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PUREZA
Situado a 60 km de Natal (capital do Estado), o município de Pureza está localizado 
no estado do Rio Grande do Norte, fazendo parte da microrregião do Litoral Nor-
deste. Fundada em 05 de abril de 1962, a cidade tem 54 anos de emancipação, o que 
antes era distrito de Ceará-Mirim. Segundo informações do censo de 2010 do IBGE, 
possui cerca de 8.432 habitantes, numa área de 504,317 km2.  O nome da cidade 
“Pureza” tem duas versões contadas pelos munícipes, uma nasceu da beleza da sua 
vegetação local e as fontes naturais de água. A outra contada é baseada na aparição 
da Nossa Senhora da Pureza, o que não nos permite afirmar o real motivo para o 
batismo da cidade com esse nome, o que podemos afirmar é que, de fato, é uma ci-
dade com muito potencial e de uma beleza natural impar, merecendo mais cuidados 
por parte dos gestores e principalmente dos munícipes.

O que pudemos observar é que a economia da cidade se baseia na grande explo-
ração do olheiro no tocante ao ramo alimentício e de bebidas, principalmente aos 
fins de semana e feriados, dias em que a cidade recebe uma grande quantidade de 
turistas para banhar no olheiro. O comércio é pequeno, contendo poucos mercadi-
nhos, algumas lanchonetes e restaurantes, muitos bares e poucas lojas de materiais 
de construção. Além dos servidores da prefeitura, na zona rural do município, o que 
gera renda para os moradores é a agricultura familiar. 

A fonte do olheiro, localizada na cidade, nascente do rio Maxaranguape, é a maior 
fonte de água em manancial no estado do RN, com uma vazão que chega a um mi-
lhão de litros por hora. O que abastece algumas cidades da região, incluindo Pureza. 
O controle ambiental dessa fonte é feito pela CAERN.

RESUMO SOBRE A PRODUÇÃO/RELEVÂNCIA 
DO PROGRAMA TRILHAS POTIGUARES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

Gosto sempre de destacar o relato de um ex-aluno UFRN e que foi trilheiro há alguns 
anos, que é uma das melhores descrições do Programa Trilhas Potiguares. É um rela-
to do jovem Diôgo Vale, egresso curso de Nutrição, que diz:

O Programa Trilhas Potiguares traduz a beleza me-
todológica existente nos projetos de extensão. 
Ações que melhor traduz o compromisso que a uni-
versidade possui com a comunidade. Permitindo a 
formação de profissionais mais cidadãos e pautados 
em princípios éticos de respeito aos saberes popu-
lares.

O Programa Trilhas Potiguares tem seu valor fundamental na busca constante da 
interação da Universidade com a sociedade, trocando o conhecimento acadêmico 
com o empírico, numa rica troca de saberes. As ações do Trilhas envolvem sempre  o 
princípio da cidadania, pois visa contribuir com o processo de formação cidadã da 
comunidade em destaque.

O objetivo maior do Programa é suprir as necessidades e as carências da população 
dos municípios envolvidos, por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão, con-
juntamente.

O Trilhas visa também a exclusão do cotidiano das pessoas, fatores sociais tais como 
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pobreza, fome, violência, exclusão social, digital e informacional, maus-tratos do-
mésticos, crimes ambientais, dentre outros.

A orientação aos alunos que participam do Programa é que trabalhem de maneira 
metodológica, pautada, principalmente na pedagogia da autonomia de Paulo Freire, 
ou seja, tornando o indivíduo ser ativo ,na história do local e na sua própria história, 
contribuindo na construção de uma sociedade mais justa, cidadã e igualitária, como 
observa-se na citação abaixo, em que Paulo Freire diz:

Meu papel no mundo não é só o de quem cons-
tata o que ocorre mas também o de quem inter-
vém como sujeito de ocorrência. Não sou apenas 
objeto da História mas seu sujeito igualmente. No 
mundo da História, da cultura, da política, constato 
não para me adaptar mas para mudar. [...] Ninguém 
pode estar no mundo, como o mundo e com os ou-
tros de forma neutra. Não posso estar no mundo 
de luva nas mãos constatando apenas. A acomoda-
ção em mim é apenas caminho para a inserção, que 
implica decisão, escolha, intervenção na realidade.  
(FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes 
necessários à prática educativa. (São Paulo: Paz e 
Terra, 1996. pág.77).

Vale ressaltar que, nessa iminente troca de saberes, sempre voltamos com mais co-
nhecimentos que antes. Pois antes de propormos qualquer novidade ou mudança 
para a realidade local, devemos levar em consideração a cultura e os hábitos pré- 
existentes, não devemos usar ou levar fórmulas prontas, as chamadas “receitas de 
bolo”. Orienta-se inclusive que a construção das proposições seja feita em parceria 
com o município.

Outro fator importantíssimo para o trilhas é o envolvimento dos jovens da cidade, 
bem como os grupos sociais (grupo de idosos, clube de mães etc.), pois facilitam 
muito mais os trabalhos durante a semana de realização das atividades inerentes ao 
Trilhas Potiguares.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

PÚBLICO ATENDIDO – 1.670

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 18

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 16

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 2

NÚMERO DE AÇÕES – 30

RESULTADOS QUALITATIVO 

O município já havia recebido o Trilhas Potiguares em outras oportunidades, porém 
muitos munícipes, incluindo os jovens, não sabiam como se dava o desenvolvimento 
do projeto na prática. Isso nos deixou muito desmotivado desde o princípio, prin-
cipalmente por mostrar que não houve continuidade nos projetos já desenvolvidos 
em outros anos.
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AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

Os projetos da saúde são passíveis de continuidade, principalmente os de monito-
ramento das taxas, junto com a temática da alimentação saudável e da prática de 
atividades física, para as mães, os pais e principalmente os idosos.

Outra atividade que nos permite acompanhar e continuar é a efetivação do grupo 
artístico de dança e teatro da cidade, formado por uma maioria de jovens de Pureza, 
o grupo tem um potencial enorme. Inclusive, já foi prevista uma apresentação deles 
durante a CIENTEC 2016. 

Outro projeto legal com o grupo de dança e teatro é um intercâmbio com outros 
municípios participantes de trilhas, para que eles possam se apresentar nessas cida-
des próximas, valorizando, assim, a ação cultural.

PRODUÇÃO ACADÊMICA GERADA

Vários trabalhos foram escritos para serem apresentados na CIENTEC. Foram cerca 
de 6 trabalhos, envolvendo uns 10 alunos ao todo. Também foi inscrita a proposta 
de uma mesa redonda para discutir a importância dessa ação de extensão para a 
promoção da cidadania.

Além disso, a aluna de fisioterapia submeteu uma proposta de trabalho para um 
congresso internacional que acontecerá em novembro na cidade do Natal, ainda 
aguardando a aprovação.

AJUSTES REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA 
AÇÃO

Muitos ajustes foram necessários durante a semana de execução das atividades, oca-
sionados por falta de divulgação de ações na cidade, material ou dificuldade com a 
liberacao de locais previamente estabelecidos para realizaçao das ações. 

Realocamos ações para assentamentos que não estavam previstos, quando deman-
dadas por moradores daquelas localidades e improvisamos materias que não che-
garam a tempo das oficinas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao considerarmos os resultados obtidos durante o período de execução do projeto 
este ano, sairemos com um saldo positivo, mesmo com todos os contratempos exis-
tentes. principalmente pelo fato de que conseguimos nos reinventar, criar e superar 
limites.

Levando em consideração as demandas não trabalhadas, bem como as que foram 
trabalhadas, mas que falta uma continuidade ou aperfeiçoamento, é apontada a ne-
cessidade de alguns retornos sistemáticos para que tais pontos supracitados sejam 
atendidos de maneira adequada. E o retorno dos alunos para o desenvolvimentos 
das atividades visa contribuir nesse processo mudanças de hábitos, portanto, mais 
visitas se fazem necessárias.



RELATÓRIO ANUAL    TRILHAS POTIGUARES  -  2016

74

Finalizando, gostaria de ressaltar a importância do Programa Trilhas Potiguares para 
o município, para a população dele, para os alunos participantes e coordenadores. 
É uma experiência gratificante, que nos agrega valor, favorecendo no crescimento 
enquanto indivíduo, bem como um crescimento profissional. 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

“Desde que entrei na faculdade já ouvia falar do Trilhas Potigua-
res e sempre foi um desejo meu, pois, é uma modalidade que 
faz muito meu perfil, a extensão na faculdade é de suma impor-
tância para o crescimento pessoal e profissional do aluno, pois, 
não tem nada melhor do que colocar em prática o que aprendeu 
dentro de sala de aula e aprender também com o conhecimento 
popular, que também tem muito a nos acrescentar. Então, supe-
rou as minhas expectativas, é algo indiscutível, eu queria viver 
tudo de novo, meu coração é cheio de saudades desse projeto, 
dessa equipe, das pessoas que trabalhamos, que conhecemos, 
das atividades... O projeto em si é muito lindo e na pratica/vi-
vência é mais ainda. Os coordenadores realmente escolheram 
as melhores pessoas para compor a equipe, pessoas altamente 
dedicadas e focadas a realizar o trabalho, os coordenadores são 
uns pais, amigos de verdade.” Jordan, aluno de Farmácia.

“Essa edição do Trilhas foi muito marcante pra mim, particular-
mente falando. Não me refiro apenas ao trabalho desempenha-
do, falo também do lado pessoal.. daquilo que me marcou e que 
posso levar por toda a vida . Estar em uma equipe de diversi-
dades, mas, que se respeita e que trabalha em favor do bem do 
outro faz uma diferença enorme em qualquer trabalho, imagine 
na convivência. Foram dias memoráveis em que a disciplina, a 
afetividade e o respeito predominaram, apesar das tribulações 
que passamos. O trabalho desenvolvido foi de excelência, embo-
ra muitas vezes não houvesse tantas condições favoráveis (ma-
terial, sala, projetor), Ver o olhar e receber palavras de gratidão 
pelo trabalho desenvolvido faz a missão se dar pro cumprida. 
O que mais me marcou nesse trilhas no aspecto atividade, foi a 
visita à dona Jolita, que no auge dos seus 70 e poucos anos e um 
tanto de limitações físicas marejou os seus olhos diante de mim, 
por um simples ato de ter gastar tempo com ela e de orienta-la, 
coloca-la de pé.E, a atividade interativa sobre drogas, pois, di-
ria que foi de superação e descoberta da minha capacidade de 
planejamento-execução+ improviso, com a ajuda de Samir, que 
confiou e apostou muito nas minhas propostas. O que posso di-
zer dos dias de trilheira em Pureza é: fui feliz em essência. O que 
eu tinha como expectativa “espero ter experiências marcantes 
no âmbito pessoal e profissional” se cumpriu.” Larissa, aluna de 
Fisioterapia.

“Uma equipe fantástica com vasta experiência em projetos 
de extensão (inclusive outras edições do Trilhas Potiguares) e 
mais que isso, uma vontade enorme de acrescentar não pode-
ria resultar em nada menos que uma experiência inesquecível.  
Não basta estar em um curso e achar que ensino superior é coisa 
de universidade. É preciso sair da zona de conforto das salas de 
aula/laboratórios, despir-se do egoísmo de achar que conheci-
mento é só o que se traz da academia; perceber que meio ao 
conhecimento de mundo somos todos analfabetos. Crescemos 
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aos poucos quando construímos tudo isso juntos. Todos pudemos 
perceber que o Trilhas é desenvolver ações que tragam benefícios 
permanentes não só para a cidade escolhida (no caso Pureza), 
mas também para as comunidades, especialmente as que estão 
diretamente ligadas à melhoria do bem estar social e à capaci-
tação da gestão pública. O projeto procura implantar no trilheiro 
um sentimento de responsabilidade social e coletiva, e garantir 
que essa(s) experiência(s) adicione não só em sua formação aca-
dêmica, mas pessoal e proporcionando-lhe o conhecimento da 
realidade. Foi um esclarecimento muito nítido que multidiscipli-
naridade é trabalhar em equipe: cooperação, ação, contribuição, 
acrescentar, vontade de mudar, “Ninguém é tão grande que não 
possa aprender nem tão pequeno que não possa ensinar.” Tami-
res, aluna de Biomedicina.

“Encontramos uma comunidade que queria e precisava da nos-
sa participação.  Acolhedora, amiga e pacata. As pessoas nos 
assentamentos nos trataram como irmãos, nos abraçavam e 
falavam o quanto a universidade foi e é importante no seu de-
senvolvimento. Aprendi imensamente com todos. Medimos o su-
cesso das atividades pelos inúmeros pedidos de retorno e pelas 
demandas duplicadas que trouxemos.Foi ótima a experiência 
principalmente pelo fato de agora termos o contato dos morado-
res e termos feito um laço forte lá. Agora temos autonomia para 
fazermos as próximas visitas.” Joselita, aluna de Artes Visuais.
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Senador
ElóideSouza
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SENADOR ELÓI DE SOUZA
Às margens do rio Jundiaí, nas proximidades de Serra Caiada ou Caiada de Cima, 
como também era chamada, surgiu um povoado que foi chamado pelos seus habi-
tantes de Caiada de Baixo. No começo do século XIX, quando teve início seu povoa-
mento, as suas terras já eram utilizadas para o cultivo da lavoura e a pecuária.

Na busca pela sua autonomia política, a povoação de Caiada de Baixo passou por 
vários municípios. Pertenceu, até 1833, a São Gonçalo do Amarante. Nos idos de 
1874, fazia parte do município de Macaíba, e em 1953 passou a integrar o município 
de Serra Caiada.

No dia 31 de dezembro de 1958, por meio Lei n.º 2.355, a localidade desmembrou-se 
de Serra Caiada, com o nome de Senador Elói de Souza numa homenagem ao líder 
político que esteve sempre à frente no combate às secas que castigavam a região.

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Caiada, pela Lei 
estadual 2335, de 31-12-1958, desmembrado de Serra Caiada. Sede no atual distrito 
de Caiada, ex-localidade. Constituído do distrito sede, instalado em 31-01-1955.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito 
sede. PelaLei estadual n.º 3032, de 27-12-1963, o município de Caiada passou a 
denominar-se Senador Elói de Souza. Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o 
município de Senador Elói de Souza ex-Caiada e constituído do distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Caiada para Senador Elói 
de Souza alterado, por Lei n.º 3032, de 27-12-1963.

Fonte: IBGE

RESUMO SOBRE A PRODUÇÃO/RELEVÂNCIA 
DO PROGRAMA TRILHAS POTIGUARES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

As ações do trilhas possibilitaram o desenvolvimento de ações educativas para em 
geral e de melhoria da qualidade da saúde da população.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

PÚBLICO ATENDIDO – 300

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 16

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 15

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 2

NÚMERO DE AÇÕES – 42
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RESULTADOS QUALITATIVOS 

As ações/atividades/oficinas desenvolvidas se configuram como importante contri-
buto para a melhoria da população. Vale destacar que as oficinas realizadas com 
crianças e adolescentes se configuram como um momento impar de interação entre 
os alunos da UFRN com o público infantil com vistas a desenvolver nelas o desejo 
inicial de cursar uma graduação, já que o envolvimento com esse público pode des-
pertar busca por outros conhecimentos desenvolvidos primeiramente nas oficinas.

AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

Implementação de orientações para a criação da biblioteca municipal. 

A partir das oficinas de germinação foi possível perceber a necessidade, relatada pe-
los próprios agricultores, de alguma ação de orientação sobre a produção de alimen-
tos para o gado, tendo em vista que a seca castiga a região e eles não conseguem 
alimentar o gado de forma adequada.

Realizar atividades de divulgação de ciências com atividades experimentais nos as-
sentamentos rurais tendo como público alvo crianças e adolescentes.

A partir das oficinas de reaproveitamento de materiais foi possível detectar a neces-
sidade de levar para a população ações que possibilite a criação de novas oficinas de 
produção de diferentes tipos artesanatos.

AJUSTES REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA 
AÇÃO

As oficinas de Shantala, massagem para bebes e DST não foram realizadas devido à 
falta de público, ocasionado tanto pela falta de divulgação da prefeitura quanto pelo 
desinteresse da população de participar da ação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Trilhas Potiguares se configura como ação afirmativa possibilitando troca 
de conhecimento entre alunos, professores da UFRN com a população de municí-
pios com um número pequeno de habitantes. Desenvolver ações que possam levar 
conhecimento técnico e profissional para essas cidades é de grande valia para a 
melhoria da qualidade de vida da população. Apresentar aos estudantes da UFRN 
a possibilidade de desenvolver ações que busquem essa melhoria é um importan-
te passo na construção dos saberes profissionais que os mesmos irão desenvolver 
quando egressos dos cursos aos quais estão vinculados. Nesse sentido, o Projeto se 
torna um momento único de interação, profissionalização e formação de compe-
tências na resolução dos futuros problemas/situações diversas que os alunos irão 
enfrentar na prática profissional, além de se configurar como uma importante ação 
de extensão da UFRN.
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

“Como facilitador foi gratificante observar os resultados durante 
a execução da ação, já que houve engajamento dos alunos e a 
possibilidade de continuidade do trabalho. Observando os re-
latos dos participantes posso destacar o relato dos professores 
presentes na oficina. Um dos profissionais da educação cogitou 
a possibilidade de fazer o registro de uma aula em campo por in-
termédio do gênero fanzine, outro profissional pensou em orga-
nizar atividades de confecção de fanzine com alunos do ensino 
fundamental I.” Relato de aluno e participante da comunida-
de na oficina vem fazer fanzine.

“A oficina foi oferecida para um grupo de senhoras que frequen-
temente realizam atividades de aprendizagem no CRAS com o 
intuito de aprender novos ofícios e posteriormente utilizá-los. 
Isso foi o que facilitou o trabalho em virtude da experiência das 
alunas. No dia seguinte foi gratificante encontrar algumas parti-
cipantes da ação, na rua, já utilizando os produtos desenvolvidos 
durante a oficina e com vistas de continuar a produção para fins 
lucrativos.” Relato de aluno e participante da comunidade na 
oficina de arte e reciclagem.
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Taipu
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 TAIPU
Taipu é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Norte. Está localizado 
no litoral nordeste do Estado. O povoamento da região teve início no aldeamento 
situado nas terras da Fazenda Tabuleiro do Barreto, onde foram encontrados muitos 
objetos de fabricação indígena. Outros sinais da forte presença de tribos indígenas 
na região também foram achados na Lagoa do Tapuio e em outras fazendas da lo-
calidade.

Inicialmente denominada Picada, devido à sua localização geográfica entre o final do 
Sertão e o início da Zona da Mata, a localidade teve seu desenvolvimento impulsio-
nado no século XIX com a participação efetiva de Jorge Pegado Galvão, Marcos Pe-
reira dos Santos, Bernardo Gadelha, André Soares da Silva e Joaquim José da Costa, 
considerados fundadores do povoado, que chegou a condição de distrito em 1851. 
Nesse mesmo ano teve início a construção da capela de Nossa Senhora do Livra-
mento que após 30 anos foi concluída, também, já existia na localidade uma escola.

Em 28 de junho de 1889, o distrito de Picada mudou de nome, passando a se chamar 
Taipu, topônimo que se origina de Itaipi, nome do aldeamento indígena da região. 
Nessa mesma data foi instalada a delegacia de polícia e suas terras foram desmem-
bradas do município de Touros, passando a pertencer ao município de Ceará Mirim. 
Com a mudança de nome, a terra buscou voltar as suas origens, a seus primeiros 
tempos, numa referência direta aos seus primeiros habitantes.

O desenvolvimento do distrito veio a se consolidar em 1907, com a implantação da 
estrada de ferro ligando Taipu a Natal, proporcionando uma ampliação do mercado 
consumidor e o escoamento mais eficiente da produção agrícola. Em 10 de março 
de 1891, por meio do Decreto n.º 97, Taipu desmembrou-se de Ceará Mirim, tornan-
do-se município.

Os habitantes se chamam taipuense. O município se estende por 352,8 km² e con-
tava com 11 836 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 33,5 
habitantes por km² no território do município.

Fonte: http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-taipu.html e https://pt.wikipedia.
org/wiki/Taipu

RESUMO SOBRE A PRODUÇÃO/RELEVÂNCIA 
DO PRORAMA TRILHAS POTIGUARES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

Desde o levantamento das demandas houve a preocupação dos coordenadores em 
atender a necessidade do município sem esquecer do tema principal desta edição do 
Trilhas: o combate ao Aedes Aegypti.

A equipe foi formada por 15 alunos da UFRN, sendo 14 alunos de graduação e 1 alu-
no de mestrado. Ao selecionar os componentes, os coordenadores se preocuparam 
não somente com o curso dos candidatos, mas também com as habilidades listadas 
por eles no momento da inscrição. Esse fato contribuiu para a formação de um time 
com talentos variados, além do conhecimento acadêmico e isto foi um importante 
fator para o êxito do projeto.

Durante o período de 27 de junho a 02 de julho de 2016 foram desenvolvidas inú-
meras atividades pela equipe do Trilhas Potiguares no município de Taipu/RN. Ao 
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todo foram realizados 27 ações, cujo objetivo principal era oferecer diferentes opor-
tunidades de participação para toda a população do município, desde as crianças, 
perpassando por jovens, até os idosos, tanto da zona urbana quanto rural.

Um grande obstáculo que precisamos transpor foi em relação ao período de recesso 
escolar do município. Devido às férias da rede municipal e estadual de ensino, não 
havia transporte para a população da zona rural que estava interessada em participar 
das atividades vir para o centro, assim como foi reduzida a participação dos profes-
sores nas oficinas, tanto como colaboradores quanto como público. 

Como forma de amenizar os efeitos do recesso escolar, parte da equipe esteve ao 
todo três vezes no município, anteriormente à semana de trabalho, no intuito de pla-
nejar e divulgar massivamente a presença do programa no município. Tal iniciativa 
resultou na boa participação da população nas oficinas. 

Numa perspectiva positiva, esse período proporcionou a centralização de muitas 
atividades em um único local, a Escola Municipal Francisca Avelino, o que facilitou a 
logística de alunos e materiais, assim como proporcionou aos trilheiros maior intera-
ção e ajuda mútua entre os projetos.

No planejamento das oficinas, nos preocupamos em desenvolver atividades que re-
sultassem em algo concreto para o município e também pudesse gerar oportunida-
des para a população, visto o atual cenário econômico no qual estamos inseridos. 
Acreditamos sempre que o trabalho com multiplicadores possibilita a perenidade 
das ações desenvolvidas, amenizando a característica pontual das ações. 

Foram realizadas atividades de capacitação com o intuito de apresentar novas opor-
tunidades de fonte de renda para a população, como oficinas de artesanato de ma-
terial reciclável, confecção de instrumentos musicais e o minicurso de pedreiro, o 
qual abrangeu teoria e prática, deixando para o município além do conhecimento, 
dois novos muros e um banco para as crianças da escola municipal.

Outra área bastante explorada foi relacionada à saúde. Foram realizadas atividades 
voltadas para melhoria das noções de nutrição, higiene bucal, doenças sexualmente 
transmissíveis, gravidez na adolescência e combate ao Aedes Aegypti. Distribuímos 
preservativos e kits contendo creme dental, escova de dente e fio dental.

No contexto cultural, foram realizados muitos projetos. Houve formação de gru-
pos de dança infantil, de jovens e de idosos. Formaram-se dois grupos de teatro, 
os quais exploraram as técnicas de teatro das sombras e do oprimido. Cada grupo 
apresentou o resultado do trabalho desenvolvido durante a semana na cerimonia de 
encerramento. 

A oficina de confecção de instrumentos musicais não só deixou para o município 
tambores, pandeiros e ganzás, como também surpreendeu a todos com uma apre-
sentação de coco de roda impressionante.

Outro resultado que merece destaque foi a revitalização da fachada do espaço cul-
tural EDUCAVIDA. A oficina denominada “Arte da cidade” demandou um trabalho 
árduo da equipe durante três dias e contou com a colaboração de crianças, jovens e 
até idosos da cidade.

Para os servidores e outros profissionais do município, foram ofertadas atividades de 
aperfeiçoamento, como as oficinas do radialista, das merendeiras, dos conselheiros 
tutelares, dos oficineiros do CRAS e de relações humanas. 

Vale destacar que para todas as oficinas, tanto de aperfeiçoamento quanto de capa-
citação, foram emitidos certificados para que os participantes possam agregar valor 
ao seu currículo profissional.

Na última noite do Trilhas Potiguares em Taipu, realizou-se a cerimônia de encerra-
mento. O evento teve duração de 3h e contou com a presença de aproximadamente 
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200 pessoas. Nesse momento foram expostos todos os trabalhos realizados durante 
toda a semana – cartazes, instrumentos musicais, brinquedos, artesanato. Houve 
sorteio de brindes, apresentação dos grupos culturais da cidade e dos grupos de 
dança, teatro e coco de roda formados durante o projeto. 

Para encerrar essa passagem da equipe pelo município, na manhã do sábado, os 
trilheiros e alguns habitantes do município efetuaram a plantação de uma muda na 
frente da Escola Municipal Francisca Avelino. O intuito desta atividade foi simbolizar 
que o trabalho desenvolvido precisa se manter vivo para que os frutos possam ser 
colhidos no futuro. 

Ao plantarmos a muda, destacamos palavras como preservar, regar e cuidar. Espe-
ramos encontrá-la no próximo ano firme e forte, e principalmente, esperamos que 
estas palavras sejam aplicadas não só a esta pequena árvore, mas também a cada 
um que esteve conosco durante esta semana. Que possamos regar nossos dias com 
muito amor, preservar nossas amizades e cuidar do próximo, independente de quem 
seja.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

PÚBLICO ATENDIDO – 907 pessoas

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 15 alunos

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 10 cursos

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 2 coordenadores

NÚMERO DE AÇÕES – 27 ações

RESULTADOS QUALITATIVOS 

As ações desenvolvidas no município foram recebidas com grande entusiasmo pela 
população. A linha de pensamento da equipe foi de que as atividades com maior 
impacto social seriam aquelas que pudessem ter continuidade, mesmo quando a 
equipe retornasse para Natal. 

Assim sendo, destacamos o trabalho realizado junto ao grupo cultural do município, 
que desenvolve ações relacionadas à capoeira e ao coco de roda. 

O trabalho foi iniciado com a capacitação para confecção de instrumentos musicais 
utilizando materiais simples de serem adquiridos e que atendem as necessidades 
do grupo cultural. Os participantes foram habilitados a terem autonomia para pro-
duzirem instrumentos sem a intervenção dos trilheiros. Os coordenadores do gru-
po também participaram das oficinas, funcionando como multiplicadores das ações 
após a passagem do programa. Posteriormente, fundamentos do coco de roda e do 
maracatu, manifestações culturais típicas de nossa região, foram intercambiadas en-
tre a equipe do programa e os habitantes do município, caracterizando intensa troca 
de saberes entre a universidade e o município, objetivo basilar do programa. Tam-
bém foi realizada a revitalização do centro cultural EDUCAVIDA, espaço que serve de 
abrigo ao desenvolvimento das ações do grupo. Para finalizar, o grupo emocionou a 
todos na cerimônia de encerramento do programa.

A capacitação de pedreiros também merece destaque, mais uma vez, pela susten-
tação das ações e pela troca de conhecimentos. A oficina iniciou o trabalho com a 
apresentação de conceitos teóricos relacionados ao tema apresentados pelos trilhei-
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ros. Cabe destacar que a maioria dos participantes já possuía alguma experiência na 
construção civil, característica que aumentou a complexidade dos assuntos aborda-
dos. Após a parte teórica a oficina voltou-se para prática. Analisamos áreas para que 
a intervenção pudesse ocorrer de forma a beneficiar tanto os participantes da oficina 
como a população do município. Uma parte do muro da escola, um muro do espaço 
do grupo EDUCAVIDA, além da construção de um banco de alvenaria na parte de 
frente da escola foram as ações escolhidas. 

Essa interação entre a Universidade e a comunidade pautou a atuação do programa 
no município, conforme explicitado anteriormente. Em algumas oficinas, sobretu-
do as que focavam em atualização e capacitação, foram aplicados questionários de 
avaliação das oficinas. No que se refere à análise qualitativa, existia um campo soli-
citando que fossem realizadas críticas à atuação do programa como um todo. Dos 
31 respondentes, 17 não teceram comentários, 3 pedem que a equipe volte mais 
vezes, 4 dão parabéns ao trabalho realizado, 4 dizem que o tempo de ação foi curto 
e 1 pessoa solicita melhor divulgação das ações. O restante não respondeu. Pode-
mos inferir que os participantes ficaram satisfeitos com as atividades desenvolvidas 
e que desejam o retorno da equipe. O tempo curto será amenizado pela volta da 
equipe no ano seguinte, assim como a tentativa de uma melhor divulgação junto à 
comunidade. 

  

AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

• Grupo de teatro.
• Grupo de Dança.
• Grupo de Música.
• Aulões preparatórios para o ENEM.
• Campanha de doação de roupas para os jovens do município.
• Apoio ao grupo de capoeira, como a confecção das calças e instrumentos.

PRODUÇÃO ACADÊMICA GERADA 

Foi manifestado o interesse dos estudantes em submeterem trabalhos e artigos a 
eventos e periódicos. Entretanto, em função do pouco tempo entre a finalização do 
trabalho e a elaboração do presente relatório, não foi possível identificar as produ-
ções acadêmicas que serão geradas em função do trabalho desenvolvido.

AJUSTES REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO 
DA AÇÃO

Devido o período de recesso escolar, precisamos reprogramar algumas atividades. 
Algumas oficinas foram transferidas para a zona rural (Bate-papo aberto com os jo-
vens), outras foram comprimidas em uma única atividade (recreação infantil e sorriso 
feliz) e houve o cancelamento de oficinas por falta de público (novas tecnologias 
para os idosos).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sintetizando as informações explicitadas, consideramos que o trabalho atingiu o seu 
objetivo quanto ao impacto na comunidade envolvida e na formação dos discentes 
alinhadas com a realidade social. 

 Em relação à comunidade, os depoimentos colhidos durante a ação, as res-
postas ao questionário e o feedback dos representantes do município indicam que 
o saldo foi positivo. Quantitativamente, atingimos ao público planejado e pudemos 
realizar 90% das oficinas planejadas, além de outras demandas e prontamente de-
senvolvidas.  

Os estudantes da UFRN atuaram de forma interdisciplinar, não se restringindo a sua 
área de formação por meio do trabalho em equipe, diversificando o portfólio de 
habilidades que os mesmo necessitarão para exercerem a sua profissão de maneira 
satisfatória. Além disso, a formação cidadã dos estudantes foi tanto ou até mais im-
pactada pelo programa. O contato com as pessoas da comunidade, muitas vezes de 
realidade distinta da vivenciada pelos mesmos, promoveu o crescimento como ser 
humano, algo que dificilmente seria alcançado numa formação exclusivamente em 
sala de aula. 

O Trilhas é um exemplo perfeito de como a universidade pode ressignificar o conhe-
cimento e a atuação profissional, promovendo uma formação completa dos envol-
vidos e contribuindo para o desenvolvimento da universidade e da sociedade como 
um todo. 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 “Foi Maravilhoso para mim participar desse programa. Eu pude 
ter contato com pessoas que esperavam que eu compartilhasse 
meu conhecimento com elas, e ao mesmo tempo pude aprender 
com essas pessoas. Também pude exercitar os conhecimentos 
adquiridos no curso de comunicação, através do Comtrilhas, e 
me uni a pessoas de diversas áreas do conhecimento com o ob-
jetivo de promover um pouco de saúde, educação e cultura para 
a população que mais precisa do município de Taipu.” Manoel – 
Estudante da UFRN do curso de Comunicação Social.

“Participar do Trilhas para mim foi algo mágico, digo mágico 
porque pude aprender muito além do que os bancos da universi-
dade podem me oferecer. Cada palavra do pessoal da comunida-
de vinha cheia de conteúdo, aprendizado, tudo soava como novo 
para mim. Além do trabalho em equipe que vi funcionar, vi pes-
soas de áreas opostas ali envolvidas em uma mesma oficina, por 
isso que o trilhas é mágico, pois une as coisas que pensamos ser 
impossíveis e nos mostra um trabalho lindo como o que presen-
ciei.” Jéssica – Estudante da UFRN do curso de Enfermagem.

“Receber os Trilhas Potiguares em nossa cidade é sempre um mo-
mento de grande satisfação e principalmente a equipe coorde-
nada por Priscilla e Alexandre. Os momentos de aprendizagens 
promovido pelos acadêmicos foram de grande enriquecimento 
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para a população Taipuense inscrita nas oficinas, onde, foi pos-
sível a troca mutua de experiência entre os dois públicos. Diante 
do brilhante trabalho apresentado na noite de encerramento dos 
trilhas (resultado de apenas cinco dias de trabalho), gostaríamos 
de parabenizar a todos universitário envolvidos nesse projeto e 
em se dispor a compartilhar seus saberes com nossa população.  
Assim sendo, gostaríamos de agradecer o carinho e compreen-
são dos trilheiros com a equipe do CRAS - Centro de Referência 
da Assistência Social, que nos tratou tão carinhosamente e por 
fim, dizer que nos encontra-se de braços aberto para recebê-los 
em 2017.” Coordenadora do CRAS de Taipu.

”Bem, pra mim foi maravilhoso a convivência e a experiência do 
Trilhas, acho que não só pra mim, mas para todas as crianças 
que participaram foi ótima, adorei os professores e professoras, 
as dinâmicas foram muito divertidas. Eu, particularmente, ado-
rei, foi tudo muito especial. Com o Trilhas aprendi a me soltar 
mais com a aula de teatro, construí instrumentos musicais e até 
colori com crianças menores. Apresentei uma peça de teatro com 
os meus amigos e graças aos meus professores, me saí muito 
bem. Todos os erros eles me ajudavam a corrigir. Eu acho que 
com isso, no futuro, posso até ensinar para outras crianças como 
eles me ensinaram. Eu adorei tudo. Por mim seriam os mesmos 
professores todo ano, eu amei a experiência com Trilhas Potigua-
res. Espero que seja sempre assim.” Istela – Estudante do 4º ano 
no município de Taipu.



RE
LA

TÓ
RI

O 
AN

UA
L  

  T
RI

LH
AS

 P
OT

IG
UA

RE
S  

-  
20

16

91



RELATÓRIO ANUAL    TRILHAS POTIGUARES  -  2016

92



RE
LA

TÓ
RI

O 
AN

UA
L  

  T
RI

LH
AS

 P
OT

IG
UA

RE
S  

-  
20

16

93

Tibau
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TIBAU
Tibau foi descoberta pelo navegador holandês Gideon Morris de Jorge, em fevereiro 
de 1641. Em 05 de julho de 1708, foi dado um importante passo para a exploração 
e povoamento do território. Foi nesse dia que Gonçalo da Costa Faleiro, recebeu 
das mãos do Capitão-Mor do Rio Grande do Norte, Sebastião Nunes Colares, uma 
sesmaria compreendendo vasta extensão de terra apartir do Morro do Tibau. Antes 
desse acontecimento, segundo o historiador Câmara Cascudo, Gonçalo Faleiro es-
teve em Portugal, a mando da Câmara de Natal, onde fez um relato ao Rei sobre a 
difícil situação vivida pela Capitania do Rio Grande do Norte, em consequência dos 
problemas criados pela famosa Guerra dos Bárbaros, ocorrida entre os anos de 1687 
e 1700. Mas a linda terra de Tibau passou a ser alvo de acirrada disputa de posse que 
se arrastou por muito tempo entre os Estados do Rio Grande do Norte e do Ceará.  
Após muitas controvérsias, a Assembléia Legislativa do Ceará, resolveu anexar ao seu 
Estado, as terras de Grossos e Tibau, em 13 de julho de 1901. Depois de três anos 
da decisão cearence, o extraordinário jurista e senador da República Rui Barbosa, foi 
convidado para defender os direitos do Rio Grande do Norte. Com uma brilhante 
defesa, Rui Barbosa garantiu a vitória para o Estado Potiguar, definitivamente sacra-
mentada no dia 17 de julho de 1920.

No dia 05 de novembro de 1922, foi celebrada a primeira missa na comunidade, 
pelo padre Manoel Gadelha. Não se constitui tarefa fácil, se falar sobre a origem 
do topônimo Tibau.  Isto em função da ausência de registros que possam levar os 
estudiosos a um escalrecimento definitivo.  No entanto, homens iluistres da história 
do Rio Grande do Norte, com Vingt-Un Rosado e Hélio Galvão, sempre baralharam 
muito, no sentido de entender a história do topônomo Tibau.  O primeiro, pela afi-
nidade com Tibau, o segundo, pelo amor que sente pela sua terra natal, Tibau do 
Sul.  Conclusão a que chegaram, publicadas em notas quase históricas, detalha a 
curiosa circunstância: para se chegar tanto a Tibau do Sul, como a Tibau do Norte, 
passa-se por um pernambuquinho. Já o historiador  Câmara Cascudo, defende a tese 
que Tibau vem do Tupy Ti-Paum, que traduzido, significa “Entre Dois Rios”.  No caso, 
a localização de Tibau entre os rios Jaguaribe e Mossoró.  A povoação de Tibau foi 
alcançada de veranistas e do forte apelo turístico da região.  Em 23 de dezembro de 
1948, pela Lei n.º 146, o povoado chegou a condição de distrito.  Mas a autonomia 
política só chegou muito tempo depois: exatamente no dia 21 de dezembro de 1995, 
pela Lei n.º 6.840, Tibau foi desmembrado de Grossos, tornando-se um novo muni-
cípio do Rio Grande do Norte.

Tibau, atualmente, conta com uma população estimada de 4.019 moradores, com 
uma área total de 169,239 Km2, uma densidade demográfica de 21,79 hab/Km2). 
Seu atual prefeito é o Sr. Josinaldo Marcos de Souza. (Fonte: PMT, 2016) 

RESUMO SOBRE A PRODUÇÃO/RELEVÂNCIA 
DO PROGRAMA TRILHAS POTIGUARES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

De uma maneira geral, a rotina diária foi bastante semelhante entre os vários dias de 
atividades. Nos períodos matutino e vespertino, os Trilheiros estavam envolvidos nos 
projetos propostos por eles (oficinas, cursos, palestras, visitas técnicas etc.), com res-
peito ao intervalo para almoço. No período noturno, após o jantar, foram realizadas 
reuniões para avaliação das atividades desenvolvidas durante o dia e atualização da-
quelas que seriam promovidas no dia seguinte. Essa rotina foi mantida durante toda 
a permanência do grupo no município, exceto pelo dia 01/07/2016, que contou com 
o encerramento da semana na Escola Sagrado Coração de Jesus, onde foi realizada 
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uma apresentação teatral dos alunos que participaram da oficina de teatro durante 
a semana e depoimentos de encerramento. 

O grupo de Trilheiros destinado ao município de Tibau contou com alunos de dife-
rentes cursos de graduação, provenientes das diversas áreas do conhecimento (Saú-
de, Humanas, Engenharias). Além disso, atendendo às demandas do município, foi 
possível proporcionar um rol de atividades bastante variado, destinadas a gestores, 
funcionários públicos e à população do município, de diferentes idades e graus de 
instrução. 

Com isso, notamos que o Projeto Trilhas Potiguares para o município de Tibau/RN 
teve grande relevância, pois a população local, ao saber do referido Projeto, se des-
locava até as atividades, procurando informações e comunicando aos trilheiros da 
importância dessas atividades para eles.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

PÚBLICO ATENDIDO – 2000 mil pessoas.

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 18 alunos

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 14 cursos

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 02 coordenadores

NÚMERO DE AÇÕES – 17 ações

RESULTADOS QUALITATIVOS

Em termos qualitativos, o resultado mais expressivo do Programa Trilhas Potiguares 
no município de Tibau/RN foi o envolvimento intenso da população, principalmente 
crianças a idosos. As ações nas diferentes áreas contaram com participação de um 
público bastante interessado, deixando clara a carência da população por esse tipo 
de atividade. As ações na área da saúde foram muito bem recebidas pela comu-
nidade, resultando no aumento da autoestima dos pacientes submetidos a exer-
cícios terapêuticos, informação para os agentes comunitários de saúde, atividades 
recreativas direcionadas a crianças e idosos. Os cursos promovidos para diferentes 
públicos (construção civil, hortas decorativas, sabão líquido, teatro etc.) alcançaram 
resultados extremamente positivos, com grande envolvimento da população local. 
O mesmo nível de envolvimento foi observado nas oficinas destinadas aos funcio-
nários públicos, atuantes na biblioteca municipal e em escolas da cidade. Houve, 
porém, certa dificuldade em realizar as ações destinadas a gestores, devido a falta de 
divulgação local. Porém, após a reorganização de horários, foi possível contar com 
uma participação de alguns poucos destes. 

Em resumo, podemos destacar resultados muito positivos da ação do Programa Tri-
lhas Potiguares em Tibau/RN. Vários foram os depoimentos informais das diferentes 
parcelas da população em relação ao programa, com pedidos imediatos de retorno 
em 2017. Somando todas as participações, de todas as oficinas, cursos, palestras e 
atividades, estimamos um total de 2000 (duas mil) pessoas atendidas. Esse número 
não é tão preciso, pois tivemos ações que não conseguimos quantificar, como foi o 
caso da ação Praia Limpa, Atividades de Educação Física e uma ou outra nas Escolas, 
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devido a interferência dos professores locais, que chegavam aos poucos com os alu-
nos, os deixava sob nossa responsabilidade e saiam da escola.

AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

Segundo os relatos dos próprios Trilheiros, todos os projetos desenvolvidos por eles 
são passíveis de continuidade na comunidade. Alguns deles requerem apenas que 
uma entidade ou pessoa física tome a frente para dar continuidade. Exemplificam 
esse grupo as atividades artesanais, o grupo de teatro e as atividades relacionadas 
à comunicação e à promoção da saúde. Por outro lado, outras ações exigem a pre-
sença maior da gestão do município, com a finalização do prédio da prefeitura para 
continuidade da atividade documental, atuação da biblioteca, realização de convê-
nios para os cursos de construção civil. 

Em reunião realizada na volta para Natal, entre os coordenadores e trilheiros, ficou 
acertado que a maioria dos trilheiros até querem voltar a Tibau em 2017, porém, que 
o atual representante responsável pelo município em 2016, não seja o mesmo em 
2017, e principalmente, que o alojamento seja em outro local, e não a rádio local e/
ou a “casa” do responsável local.

Outrossim, lembramos que o Trilhas Potiguares no seu início, a mais de 20 anos, as 
cidades não eram tão violentas, e nem os equipamentos que os trilheiros levavam 
eram tão caros como os de hoje, por isso, sugerimos que o município receba os 
trilheiros em uma pousada ou em uma casa, onde possamos guardar os equipamen-
tos como computadores, máquinas fotográficas, celulares, bussolas, etc. com mais 
segurança. Não cabe mais ficarmos alojados em escolas ou qualquer outro espaço 
público. E em sendo uma pousada, teríamos pelo menos, a certeza de um bom café 
da manhã sem atrasos, e um local seguro para deixar guardado nossos equipamen-
tos. Em sendo uma casa, que essa seja vigiada 24h pela polícia local ou por um se-
gurança, e que seja indicado uma pessoa para fazer as refeições dentro da casa para 
os trilheiros e coordenadores, como café da manhã, almoço e jantar.

PRODUÇÃO ACADÊMICA GERADA 

A produção acadêmica até o momento é a participação na CIENTEC 2016, confir-
mado por todos os trilheiros e trilheiras. Alguns alunos e alunas ficaram de escrever 
algum artigo para algum congresso, em suas respectivas áreas de atuação. E o Prof. 
Fagner, por iniciativa própria, está escrevendo um relato sobre Trilhas Tibau 2016 a 
ser publicado  a posteriori.

AJUSTES REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO 
DA AÇÃO

Todas as ações precisaram de ajustes, principalmente, por não haver nos respectivos 
locais das atividades, os materiais prometidos pela prefeitura local. Não há uma lista, 
pois não foram apenas uma ou outra atividade, mas todas.  Citados alguns exemplos, 
como mudanças de horários, de locais e do público. Muitas vezes, a programação 
era direcionada para jovens, ai chegavam os idosos, e nos adaptávamos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trilhas Potiguares Tibau/2016 foi um sucesso, principalmente devido à capacidade 
de adaptação dos alunos e alunas aos imprevistos e na capacidade que todos ti-
veram de ajudar uns aos outros. Para 2017, todos os alunos e alunas disseram que 
querem voltar a Tibau, desde que sejam resolvidos os problemas em relação à orga-
nização local e ao alojamento. Indicamos que o alojamento pode ser numa pousada 
local, pois, por se tratar de uma cidade turística e por irmos em julho, baixa estação, 
seria até mais barato para a prefeitura. Ou até podemos ficar numa casa, conquanto 
que tenha um segurança 24h e uma pessoa para fazer as refeições para os trilheiros 
e coordenadores.  

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

“No domingo, após o almoço, alguns trilheiros e trilheiras ficaram conversando na 
área externa sobre os nossos cursos, trocando informações sobre as nossas áreas do 
conhecimento e isso foi muito marcante para mim, porque percebi como as áreas 
podem e devem trabalhar juntas, mesmo que pareçam distantes umas das outras. Foi 
a partir desse momento que percebi que o trilhas seria um sucesso, principalmente, 
no aspecto de interação do grupo. O encerramento foi bastante emocionante. Os 
meninos do teatro, Juciê e Lucifranklim, deram um show de talento e comprometi-
mento. Conseguiram arrancar lágrimas de muitas pessoas que estavam ali sentadas 
para assisti-los, inclusive, minhas também.” Joana – Aluna da UFRN.

“Como a maioria deve aqui relatar, o Trilhas Potiguares – Tibau/2016 foi uma expe-
riência muito boa. Posso dizer, ainda, que não pus muitas expectativas, entretanto, 
mesmo se tivesse posto as mais altas, mesmo assim elas seriam superadas. Estar em 
contato com vários profissionais da construção civil, a maioria com mais experiência 
que o tempo de minha formação, se torna muito gratificante, tanto pelo aprendizado 
o qual recebi quanto pela motivação causada pela atenção depositada por todos os 
que participavam do curso. Além das experiências vividas dentro minicurso, o conta-
to com outros estudantes de outras áreas que, assim como o grupo da construção, 
interagiam muito bem, facilita a troca de informações e crescimento pessoal. Posso 
destacar ainda o contato com os professores que lideravam a equipe e passavam 
muito de suas experiências e maturidade profissional. Destaco, em especial, o conta-
to com o professor Fagner o qual partilha da mesma crença Cristã e formação aca-
dêmica no nível de graduação. Dessa forma, pude receber diversos ensinamentos.” 
Luiz – Aluno da UFRN.

“Não só para mim, foi bom para todo mundo que participou. Estava conversando 
com uns alunos que participaram do curso. Todos gostaram, disseram que foi muito 
bom, pois enriqueceu mais o nosso conhecimento. Já trabalhamos nessa área de 
pedreiro, de construção civil, e participar de um curso desse aqui é bom demais, pois 
amplia o conhecimento nosso. Foi legal demais. Muito bom. Só tenho que agrade-
cer”. Antônio, pedreiro, participante da oficina de Construção Civil.

“A semana foi excelente, vocês estão de parabéns pelo projeto. Essa iniciativa da 
Universidade é muito boa, assim, porque, eu falo assim, porque, no serviço público, 
a gente não tem como dar atenção a todos os pacientes como deveria ser, enten-
deu? Então, assim, você veio para somar, pra ajudar, pra melhorar mais o atendimen-
to que a gente dispõe aqui na unidade de saúde. Sobre a atividade de terça-feira, 
com certeza mobilizou o grupo. Isso melhora a autoestima do paciente.  Então eles, 
quando conseguem ajudar uns aos outros, vêem quais são suas limitações. Atividade 
em grupo sempre é bom porque os pacientes interagem mais uns com os outros. 
Aqueles que são tímidos, eles conseguem entrar no grupo. Os que não querem fazer 
exercício, eles conseguem entrar  na brincadeira, na atividade, como por exemplo o 
Sr. Luiz, que querendo ou não entrou, fez os exercícios, fez a atividade toda, coisa 
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que não faz regularmente”. Outro exemplo, a Sra. Lia, que subiu sozinha a rampa, 
coisa que não fazia sozinha. Sobre a proposta de estar presente no próximo ano 
no município novamente a fisioterapeuta afirmou: “Com certeza vai ser bom vocês 
voltarem, sem sombra de dúvidas! Vocês vieram para somar. Eu acompanhei os de-
mais projetos por fotos e vi que o projeto é muito interessante, muito bom para o 
desenvolvimento da cidade porque ele abrange várias áreas, não só na saúde, mas 
também a construção civil, agropecuária, agindo na qualificação profissional”. Jeni-
fer, fisioterapeuta, participante das ações de sua área de atuação.
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VIÇOSA
O município de Viçosa está localizado a 365km de Natal, na microrregião de Pau dos 
Ferros. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), sua população era de 1 714 habitantes em 2015, sendo o município menos 
populoso do Estado. A história de Viçosa teve início em 1841 com a colonização 
de uma região situada às margens do riacho Forquilha, mais precisamente numa 
fazenda de criação de gado. Porém, só no início do século XX é que o povoamento 
de Viçosa começou a firmar-se. As terras próximas do Serrote da Forquilha foram 
ocupadas com a chegada de famílias de agricultores que vinham de diversas partes 
da Região Oeste. 

O crescimento de Viçosa aconteceu de forma muito lenta, por meio da atividade 
econômica agrícola. Sua autonomia política deu-se no dia 28 de Dezembro de 1963, 
por força da Lei n.º 3.045, desmembrando-se de Portalegre e tornando-se um novo 
município potiguar. Atualmente, a principal fonte de renda do município provém do 
funcionalismo público e previdência social. 

RESUMO SOBRE A PRODUÇÃO/RELEVÂNCIA 
DO PROGRAMA TRILHAS POTIGUARES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

A relevância do programa Trilhas Potiguares para o desenvolvimento do município 
de Viçosa pode ser atribuída à construção de uma rota turística associada ao des-
pertar do espírito empreendedor na população residente, ao maior entendimento 
da comunidade com relação à importância da arrecadação de impostos e à parti-
cipação dos profissionais da área de saúde e educação em cursos de capacitação e 
aperfeiçoamento bem como da população em geral em oficinas e palestras das mais 
variadas naturezas, que certamente resultarão em maior autonomia e crescimento 
econômico e social da cidade.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

PÚBLICO ATENDIDO – 550 pessoas participaram das oficinas e  173 pessoas partici-
param da cerimônia de encerramento. 

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 17

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 16

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 2

NÚMERO DE AÇÕES – 39

RESULTADOS QUALITATIVOS 

• Notamos que o Trilhas Potiguares conseguiu “inquietar” de modo positivo a 
população e alguns gestores (vereadores e secretários) do ponto de vista do 
empreendedorismo.

• Acreditamos que a Mostra de Profissões teve resultados muito positivo no 
direcionamento dos estudantes do ensino médio para o ensino superior.
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• Abordamos questões atuais como bullying, gênero e diversidade sexual de 
modo que acreditamos ter sensibilizado a população nesse sentido;

• Através do projeto de criação do acervo histórico cultural da cidade acredita-
mos que o Trilhas Potiguares contribuiu de maneira positiva para a consolida-
ção da identidade de Viçosa.

• Acreditamos que conseguimos sensibilizar os adolescentes para as questões 
familiares colocadas nas demandas, especialmente no que diz respeito à me-
diação de conflitos.

AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

Vislumbramos continuidade para as atividades de teatro e oficina para webTV, espe-
ramos que no próximo ano, com base nos conhecimentos adquiridos, seja possível 
a realização de um filme que integre essas duas oficinas, retratando a história da 
cidade. 

Temos grande interesse de verificar de que forma a oficina de empreendedorismo 
repercutiu. Se realmente os projetos levantados durante a oficina pelos moradores 
(incluindo lideranças municipais) serão realmente postos em prática.

Possível evolução do curso de edição e criação de áudio para um curso de mixagem.

Acreditamos que será possível avaliar o plantio de mudas que foi iniciado no “Mini-
curso de Jardinagem e Plantio de Mudas Nativas”, bem como ampliar o plantio na 
edição posterior.  

PRODUÇÃO ACADÊMICA GERADA (EM ANEXO)

• Projeto de implantação da área de preservação ambiental na Trilha dos olhos 
d’água.

• Projeto de Roteirização Turística Municipal.
• Apostila – Antologia das letras: um conjunto de colaborações para entender 

melhor a alfabetização e o letramento e facilitar a prática na escola.
• Apostila criada para a OFICINA: PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS AD-

MINISTRATIVOS.
• Cartilha e folders utilizados durante a relação do curso “Aprendendo a (re)

aproveitar”. 
• A apresentação sobre Igualdade de Gênero foi solicitada pela equipe local 

para que pudesse ser trabalhada posteriormente, assim como os folders da 
oficina de comunicação não violenta. 

AJUSTES REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA 
AÇÃO

Realizamos adequações em 5 atividades:

• O minicurso de automaquiagem teve a abertura de uma turma extra no dia 
29/06 à noite, devido à alta procura.

• A palestra “Previdência social rural: eu tenho direito?” foi cancelada por falta 
de público. No dia da execução da ação, a equipe municipal, responsável pela 
inscrições nos informou da ausência de procura.
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• A palestra “Direito Tributário em foco: Questões práticas do direito tributário 
aplicado ao município” teve seu horário e nome modificado. No horário pre-
visto não tivemos público, por isso ela foi transferida para o turno noturno e 
seu nome modificado para “A importância dos impostos”.

• A palestra “Educação no trânsito: os desafios dos pequenos municípios”, 
inicialmente prevista para jovens e adultos acabou sendo, na hora da ação, 
adaptada para crianças, que foi o público que compareceu.

• Fomos orientados pela equipe local a cancelar a palestra “Dengue, Zika, 
Chikungunya e um mosquito”. Na antepenúltima semana antes da chegada 
do Trilhas Potiguares, o município de Viçosa realizou II FÓRUM COMUNITÁRIO 
DO SELO UNICEF. Segundo a equipe local, naquela oportunidade, o tema de 
combate ao Aedes aegypti foi muito debatido e esgotado; de modo que uma 
palestra voltada especificamente para esse tema, dificilmente seria atrativa. 
Ainda assim, trabalhamos o tema de combate ao Aedes aegypti na oficina de 
reciclagem, na oficina de autocuidado (crianças) e na palestra/dinâmica “O 
remédio que cura também pode matar”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Trilhas Potiguares em Viçosa, 2016, foi muito proveitoso. Tivemos muita 
facilidade para desenvolver nossas atividades, em função de todo apoio fornecido 
pelo município, desde a aquisição de materiais até o acompanhamento nas oficinas. 
Tivemos a felicidade de lidar com uma equipe excelente; os alunos trabalharam de 
forma coesa e solidária uns com os outros e com a comunidade, apresentaram ca-
pacidade de adaptação às adversidades, comportaram-se de forma disciplinada e 
responsável. 

Com relação às atividades que não aconteceram da forma prevista, em particular as 
palestras voltadas para a importância dos tributos e a previdência social, temos clara 
a necessidade de readequação dessas propostas para que pareçam mais atrativas. 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

“Depois de descansar um pouco e colocar as ideias no lugar 
não poderia deixar de agradecer pela experiência maravilhosa 
que o Trilhas me proporcionou. Durante essa semana passei por 
momentos inesquecíveis que levarei para vida toda. A troca de 
experiências entre o grupo e a população de Viçosa certamen-
te me fez uma pessoa melhor, algo que me ajudará a ser uma 
profissional e um ser humano mais sensível, mais responsável 
e mais comprometida com as pessoas independente de as co-
nhecer. Serei grata pela vida toda a tudo que aprendi, todas as 
experiências que vivi e todos os amigos que fiz. Meu sentimento 
pelo Trilhas é de extrema felicidade, não só por mim, pelo que 
sou hoje, mas por saber que tantas outras pessoas estão sentindo 
o que sinto e isso é maravilhoso. Muito obrigada. “ Ana – aluna 
de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda.

“Eu também queria dizer que todas as coisas boas que eu ouvia 
em relação ao Trilhas não chegam aos pés do que essa experiên-
cia realmente é. Eu hoje sou outra pessoa, sem dúvida alguma, 
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em vários aspectos. Sinto que cresci nessa semana o que ain-
da não havia crescido nesses meus 3 anos de curso. Agradeço 
pela oportunidade de ter participado desse projeto tão incrível. E 
agradeço também a cada um de vocês. Estou muito feliz em ter 
passado a semana ao lado de pessoas tão maravilhosas. Cada 
um de vocês têm um lugar todo especial no meu coração. Já 
sinto saudades!!!” Raquel – Aluna de Serviço Social

“Foi muito gratificante participar da oficina Web TV e de Intro-
dução ao Jornalismo, aprendi muito. Pretendo fazer engenharia 
de computação. As aulas foram muito incentivadoras, me senti 
importante por fazer parte de uma rotina diferente que tivemos! 
Espero ansioso para participar no próximo ano.” Angelo – mo-
rador de Viçosa e participante das oficinas de WebTv e Jor-
nalismo.

“O Trilhas Potiguares foi de suma importância tanto em termo 
pessoal e profissional. No profissional cada oficina foi uma espé-
cie de capacitação para nós profissionais que estamos no merca-
do de trabalho que está cada dia pedindo qualificação. O Trilhas 
Potiguares trouxe novas formas de aplicação do conhecimento 
a partir das demandas colocadas pela comunidade. No geral as 
ações do projeto foram muito significantes para algumas ques-
tões sociais que o município apresentou em reunião que antece-
dia a vinda do Trilhas.” Helane – moradora de Viçosa e servi-
dora da SEMTHAS.

“A experiência do programa Trilhas Potiguares 2016 para mim, 
enquanto coordenador da SEMTHAS e morador de Viçosa-RN, 
foi bastante enriquecedora, pois tive a oportunidade de compar-
tilhar e adquirir novos conhecimentos. Durante as oficinas que 
participei, pude perceber que os Trilheiros se preparam para agir 
e transferir conhecimentos de forma segura e eficiente. As ofici-
nas foram produtivas, sempre contando com a colaboração dos 
participantes na discussão. A Coordenação facilitou o trabalho 
da equipe local, assim como os alunos, que estiveram compor-
tados e cumprindo o cronograma, sempre cordiais e prestativos 
com a população e com a equipe. Em suma, a experiência do 
programa Trilhas Potiguares 2016 foi bastante produtiva e efi-
ciente no seu propósito.” Danilo – morador de Viçosa e servi-
dor da SEMTHAS.
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RELATÓRIO DOS 
MUNICÍPIOS

PEDRA GRANDE

A presença do Programa Trilhas Potiguares no município de Pedra Grande conferiu 
dinâmica particular às ações cotidianas municipais. Os segmentos envolvidos foram 
positivamente impactados, de acordo com depoimentos de coordenadores setoriais 
e integrantes da comunidade.

À administração municipal coube o papel desafiador de proporcionar as condições 
básicas, estruturais, de logística e bem-estar. O desafio, no entanto, foi compensador, 
em função da relação amplamente favorável do custo-benefício.

Os resultados não podem ser medidos pela produção em apenas um segmento, já 
que as sondagens em relação ao grau de desempenho e satisfação deram conta de 
uma aprovação absoluta e grande expectativa para o futuro.

Assim, considerando-se os aprimoramentos internos a serem implementados, e re-
conhecendo as limitações municipais, Pedra Grande apresenta-se antecipadamente 
candidata à próxima visita do programa.

PEDRO VELHO

O Projeto Trilhas Potiguares propiciou à nossa cidade – por meio de suas oficinas e 
orientações, ações interdisciplinares na área da educação, da saúde, da assistência 
social etc. 

Durante a vivência do projeto, por acadêmicos da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte, no período de 27 de junho a 01 de julho de 2016, foram abordadas as 
temáticas: Culinária, qualidade e reaproveitamento de alimento, Produção e comer-
cialização de produtos orgânicos para a agricultura familiar e preservação ambiental, 
Jornal impresso, Montagem da rádio comunitária, Organização de biblioteca, Con-
tação de história, Leitura e orientações sobre as carreiras para os jovens que preten-
dem ingressar no Ensino Superior.

Muitos dos nossos jovens participaram das oficinas. Também crianças e mulheres 
formaram boa parte dos envolvidos nas ações. 

As ações do Projeto possibilitaram aos nossos munícipes vivenciarem ações diferen-
tes de seu cotidiano estudantil e a colocarem em prática o conhecimento aprendido 
em sala de aula e, principalmente, oportunizaram o trabalho de forma interdiscipli-
nar. 

Foi um período de vivência e cidadania, com trocas de experiências entre todos os 
envolvidos. 

PORTALEGRE

No dia 26 de junho de 2016, a cidade de Portalegre recebeu 20(vinte) alunos e 1(uma) 
coordenadora do Trilhas Potiguares, antes de começar as atividades, foi necessário 
a equipe da cidade que estava trabalhando para receber o Projeto se reunir com a 
equipe do Trilhas para fazer alguns ajustes na programação. A partir de então, fo-
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ram realizadas atividades de grande contribuição para nossa cidade e comunidades. 
Destacamos as atividades nas comunidades quilombola Arrojado, Pêga e Sobrado 
que tanto os trilheiros como a comunidade atendida saíram privilegiados na troca 
de experiência. 

Várias pessoas de diferentes públicos foram atendidas, se tornando, assim, multi-
plicadores do Projeto Trilhas na nossa cidade. Vale salientar que algumas atividades 
tiveram mais êxito do que outras. 

TIBAU

O Projeto aconteceu como uma parceria inovadora no município de Tibau/RN, pois 
nos seus 20 anos de emancipação política nunca tinha acontecido um projeto de 
extensão universitária voltado para a população local, haja vista que o município 
de características peculiares no Oeste Potiguar, chegando a ter nos períodos de alta 
estação uma população flutuante de até 150.000 pessoas.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS NOS MUNICÍPIOS

PEDRA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA
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PEDRO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ROBERTO COELHO

CRECHE ANTÔNIA GOMES

CRECHE JOANA DE CARVALHO DANTAS

CRECHE MAURÍCIA DA SILVA OLIVEIRA

CRECHE MUNICIPAL JOÃO CELSO PEIXOTO

ESC. MUN. ACÁCIO JOSE BARBOSA

ESC. MUN. ANTÔNIO MARQUES TEIXEIRA FILHO

ESC. MUN. BOA VISTA

ESC. MUN. CAPIM GROSSO

ESC. MUN. CLAUDINO MARTINS DELGADO

ESC. MUN. DE 1º GRAU MAIOR SÃO SEBASTIÃO

ESC. MUN. DE 1º GRAU PADRE LEÔNCIO

ESC. MUN. DE CASACA

ESC. MUN. DEP. GRIMALDI RIBEIRO

ESC. MUN. DR. ANTÔNIO FERNANDES DA COSTA

ESC. MUN. EUNICE DA SILVA SOUTO

ESC. MUN. JESSÉ FREIRE

ESC. MUN. JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA

ESC. MUN. JOAQUIM BEZERRA CAVALCANTE

ESC. MUN. PRES. CASTELO BRANCO

ESC. MUN. PROFº. GENAR BEZERRIL

ESC. MUN. PROFª. MARIA LEONOR MEDEIROS DE LIMA

ESC. MUN. TRÊS AROEIRAS

ESC. MUN. DE ENS. FUND. JOSÉ TARGINO

ESC. MUN. RABISCANDO O SABER

PORTALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS 

CRAS I E II

AFAM

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

POPULAÇÃO EM GERAL 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

BIBLIOTECA AMBULANTE E LITERATURA NAS ESCOLAS-BALE
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PUREZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

ASSENTAMENTO PAULO FREIRE
ASSENTAMENTO CANAFISTULA

ASSENTAMENTO BERNARDO MARIN
COMUNIDADE SÃO LUIZ

COMUNIDADE BEBIDA VELHA
CMEI FONTE DO SABER

SENADOR ELOI DE SOUZA

SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA M. SAÚDE 

SECRETARIA M. AÇÃO SOCIAL 
SECRETARIA M. AGRICULTURA 

SECRETARIA M. ASSUNTOS 
SECRETARIA M. ESPECIAL DE GOVERNO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 

DE VÍNCULOS 
ESCOLA MUNICIPAL DE EUCLIDES LINS ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ERNESTO 

CUNHA 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  INFANTIL CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – CRAS 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

AGENTES MUNICIPAL DE SAÚDE 
NUCA – NÚCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES 

CMEI – BRANCA DE NEVE 
CMEI – CRIANÇA FELIZ 

CMEI – MUNDO DA CRIANÇA

TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CINTIA LÍVIA

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA SANTOS DUMONT
RÁDIO FM TIBAU

BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA NILDA
PSF I – MARIA IRISMAR NOLASCO

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
EQUIPES DOS PSF

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
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RESULTADOS QUANTITATIVOS

PEDRA GRANDE
PÚBLICO ATENDIDO – 1.500 (Mil e quinhentas) pessoas

QUANTIDADE DE SEGMENTO ENVOLVIDOS – 9

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS – 15

PEDRO VELHO
PÚBLICO ATENDIDO – significativa parcela de nossos estudantes (temos um total de 
3.200 alunos matriculados) e profissionais (cerca de 400 profissionais)

QUANTIDADE DE SEGMENTOS ENVOLVIDOS – aproximadamente 26 (Educação)

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS – Indeterminado.

PORTALEGRE
PÚBLICO ATENDIDO – 1364

QUANTIDADE DE SEGMENTOS ENVOLVIDOS – 11

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS – 06

PUREZA
PÚBLICO ATENDIDO – 1.670 pessoas 

QUANTIDADE DE SEGMENTOS ENVOLVIDOS – 12

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS – 11

SENADOR ELOI DE SOUZA
PÚBLICO ATENDIDO – Durante as oficiais o publico participativo foram 2.000 (duas 
mil pessoas)  

QUANTIDADE DE SEGMENTOS ENVOLVIDOS – Foram 15 ( quinze) entidades envol-
vidas nas atividades  

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS – Durante os trabalhos desenvolvidos a 
quantidades de lideres envolvidos foram 30 lideranças de vários setores.  

TIBAU
PUBLICO ATENDIDO – 2000 mil pessoas

QUANTIDADE DE segmentos envolvidos –  12 segmentos

QUANTIDADE DE líderes comunitários – 08 líderes
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RESULTADOS QUALITATIVOS 

PEDRA GRANDE
Os professores, os alunos, os idosos, os jovens da dança e do teatro relataram incre-
mento nas ações de sensibilização e mobilização realizadas pelos trilheiros.

PEDRO VELHO
As oficinas contemplaram conteúdos teóricos e práticos e buscaram trabalhá-los de 
forma dinâmica e interdisciplinar, o que para nosso alunado e profissionais da Edu-
cação foi muito significativo. 

Paralelo ao desenvolvimento conceitual, o desenvolvimento prático evoluiu a partir 
da interação dos trilheiros e do público, discutindo sobre o que os presentes en-
tendiam sobre as temáticas: Culinária, qualidade e reaproveitamento de alimento, 
Produção e comercialização de produtos orgânicos para a agricultura familiar e pre-
servação ambiental, Jornal impresso, Montagem da rádio comunitária, Organização 
de biblioteca, Contação de história, Leitura e orientações sobre as carreiras para os 
jovens que pretendem ingressar no Ensino Superior.

A oficina sobre as carreiras profissionais, em especial, foi muito importante, em vir-
tude da carência de informações dos nossos jovens, que estão finalizando o Ensino 
Médio.

PORTALEGRE
Destacamos as atividades desenvolvidas na comunidade do Arrojado como ações 
transformadoras, pois foi um dia inteiro e uma tarde de atividades voltadas para vá-
rias faixas etárias dentro da comunidade englobando várias temáticas desde a saúde, 
educação e cultura. As trocas de experiências e conhecimentos que foram trocados 
entre os trilheiros e comunidade possibilitou uma maior empolgação na realização 
das atividades. 

Evidenciamos as atividades da saúde ocorridas na praça e no centro de saúde, que 
fez com que a população tivesse acesso a exame de glicemia, verificação da pressão 
arterial, orientação nutricional e hipertensão,  combate ao Aedes aegypti. E fez com 
que a população cuidasse um pouco da sua saúde.  

PUREZA
Ações que contribuíram para conscientização do município com relação a saúde, 
educação, família, artes, ações sociais de trabalho com grupos de terceira idade e 
grupo de doenças.

SENADOR ELOI DE SOUZA
Germinação de Sementes; Distribuição de Livros Para Escola; Oficina: Como Fazer 
Sabão

TIBAU
A atividades voltadas ao atendimento dos jovens foram agentes transformadores 
tais como atividades teatrais, além das atividades voltadas para a construção civil 
que tiveram uma grande procura e principal por ser uma das atividades geradoras 
emprego e renda na região. 
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AÇÕES DE DESTAQUE

PEDRA GRANDE
Criação dos grupos de dança “Eigth Girls”, da sede do município, e “The Best”, da 
comunidade Enxu Queimado.

PORTALEGRE
Dentre as ações de destaque obtivemos o minicurso de Web rádio, no qual os par-
ticipantes puderam aprender um pouco sobre como criar um site, assim como tam-
bém gravar e editar podcast. Houve uma ótima interação entre os ministrantes e os 
participantes. 

PUREZA
Cultura, esporte, educação para família e sociedade.

SENADOR ELOI DE SOUZA
• Vem fazer Fanzine 
• Roda de conversa: drogas, violências, abuso sexual e exploração infantil  Ger-

minação de Plantas
TIBAU

• Oficinas de teatro.
• Diagnostico do setor turístico.
• Oficinas de qualificação para a construção civil.
• Oficina de reestruturação da Biblioteca Municipal.
• Oficinas de Reciclagem;
• Atividades de qualificação voltadas para aos professores.
• A divulgação do município pela equipe de comunicação.

AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

Pedra Grande – Grupos de dança “Eigth Girls”, da sede do município, e 
“The Best”, da comunidade Enxu Queimado;

Escovação e saúde bucal;

Grupo de Jovens Comunicadores de Pedra Grande;

Pedro Velho – Culinária, qualidade e reaproveitamento de alimento, Produção e 
comercialização de produtos orgânicos para a agricultura familiar e preservação am-
biental, Jornal impresso, Montagem da rádio comunitária, Organização de biblioteca, 
Contação de história, Leitura e orientações sobre as carreiras para os jovens que 
pretendem ingressar no Ensino Superior. Acreditamos que todos são de extrema 
importância para Educação e vamos tentar mantê-los em nosso cotidiano escolar.

Portalegre – O minicurso de Web rádio trouxe vários conhecimentos para os parti-
cipantes, fazendo com que os mesmo ampliassem sua visão em relação as potencia-
lidades do seu município, levando em consideração que a cidade não investe muito 
em divulgação, os jovens participantes do minicurso da Web rádio decidiram levar 
o projeto adiante, criando assim um blog “Jovem rádio” que será divulgado eventos 
realizados na cidade pelas secretarias do município, assim também como notícias e 
o turismo local. Destacamos também a oficina de contação de histórias em que os 
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professores locais foram multiplicadores e as atividades relacionadas a saúde que 
foram muito proveitosas. 

Pureza – Ações de cultura, incentivo ás praticas de saúde e educação, ações 
que possam melhorar a participação de todos os agentes de assentamentos e 
comunidades. Sugerimos que a instituição apresente a gestão municipal o teor de 
importância do programa Trilhas.

SENADOR ELOI DE SOUZA 
• Germinação de plantas.
• Leituras e cultura local.
• Ações de saúde pública.

TIBAU
Oficinas de teatro com ampliação de novas técnicas culturais; Diagnóstico do se-
tor turístico; Oficinas de qualificação para a construção civil com novas técnicas de 
trabalhos tais como: eletricidade, hidráulica e construção; Oficinas de trabalhos ma-
nuais voltadas ao público feminino com ênfase na geração de renda.

AJUSTES REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO 
DA AÇÃO

PEDRA GRANDE 
• Consertos na rede hidráulica da Vila Trilhas (Escola Municipal Aída Gomes Be-

zerra).
• Cardápio.

PEDRO VELHO
Adequação do Cronograma de Ações para atender a todas as escolas, observando-
-se o retorno do recesso escolar.

PORTALEGRE
Alguns ajustes foram necessários, pois houve alguns imprevistos e tivemos que fa-
zer algumas adaptações, necessárias como locais, adequação de banheiros e a falta 
de água que o município estar enfrentando, dificultou um melhor atendimento ao 
grupo.

Foram encontradas dificuldades principalmente com relação a alguns materiais e 
alimentos que nos foram pediram de última hora, e por sermos entidade pública 
não tivemos como atender de pronto devido aos tramites burocráticos. Ressaltamos 
que a relação de material a ser utilizado que nos foi enviada com antecedência foi 
integralmente disponibilizada.  

SENADOR ELOI DE SOUZA
Troca de algumas oficinas por não ter público alvo; Providências que faltaram, e hou-
ve necessidade durante a execução das atividades.  

TIBAU
As atividades voltadas a área de saúde foram as que apresentaram os maiores pro-
blemas para o seu acontecimento; acreditamos que tenham ocorrido por que as 
donas de casa no horário da manhã estão realizandos as atividades domésticas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

PEDRA GRANDE
As dificuldades encontradas foram tratadas com caráter de urgência, buscando-se 
minimizar o máximo os seus efeitos. A adaptabilidade da turma de discentes do 
Trilhas Potiguares a uma realidade diferente de Capital, de um município pequeno, 
sem os equipamentos sociais com os quais convivem diuturnamente, contribuiu para 
a avaliação positiva final.

PEDRO VELHO
Consideramos de extrema importância projetos como os Trilhas Potiguares, que tra-
zem uma reoxigenação a nossa educação, com novas ideias, novas práticas, novos 
conceitos, e que nos fazem refletir sobre a prática educacional no rumo interdisci-
plinar.

Esperamos que com o desenvolvimento do Projeto em nosso município sejam pro-
movidas modificações no cotidiano escolar, significativamente nas várias temáticas 
que foram abordadas (Culinária, qualidade e reaproveitamento de alimento, Produ-
ção e comercialização de produtos orgânicos para a agricultura familiar e preserva-
ção ambiental, Jornal impresso, Montagem da rádio comunitária, Organização de 
biblioteca, Contação de história, Leitura e orientações sobre as carreiras para os jo-
vens que pretendem ingressar no Ensino Superior), consolidando hábitos saudáveis 
e uma melhor relação no ambiente das aulas e na comunidade em geral.

PORTALEGRE
Diante as dificuldades encontradas antes, durante e após as realizações das ativida-
des, concluímos que foi uma semana muito proveitosa em que o nosso município 
vivenciou uma serie de aprendizado nas mais diversas áreas: educação, saúde, co-
municação e meio ambiente. E que queremos, com alguns ajustes, dar continuidade 
as atividades realizadas, esperamos que os alunos, professores diretores possam co-
locar em prática as atividades desenvolvidas no âmbito da semana. 

Gostaríamos de aproveitar esse espaço para destacar a participação do universitá-
rios,  que  cumpriram com seu papel superando todas as nossas expectativas, com 
muita responsabilidade, com seu carisma que encantou muitos de nós não só da 
equipe mas também muitos portalegrenses, a exemplo do aluno Diogenes, e tam-
bém a coordenadora Luciana, que mostrou muito compromisso cumprindo assim 
com seu papel de forma muito eficaz.

PUREZA
Entendemos as dificuldades do município de Pureza/RN,mas levamos em conside-
ração o desempenho multifuncional da equipe que buscou o maior esforço humano 
em fazer com que o trilhas aconteça e que suas ações sejam realizadas.

SENADOR ELOI DE SOUZA
Realizar as “trilhas” em período de aula; divulgar com mais antecedência a progra-
mação; envolver todos os atores da comunidade (secretários, diretores das comuni-
dades, alunos, funcionários e comunidades).

TIBAU
Acreditamos que em 2017 o Projeto possa estar de volta ao município com ativida-
des voltadas aos jovens na área cultural, para as mulheres através de atividades de 
artesanato com foco na geração de renda, novas técnicas voltadas a construção civil 
e ao setor de energia eólica que está em plena expansão na região. 
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RELATOS DE EXPERIENCIA 

PEDRA GRANDE
“Os professores adoraram.”  Coordenadora de Educação.

“Ficou Show!” Grupo “The Best”, de Enxu Queimado.

 PEDRO VELHO
“As ações das Trilhas Potiguares no município de Pedro Velho foram de gran-
de valia, onde algumas demandas de políticas públicas foram ofertadas para 
atender a sociedade local. Como também, houve intercâmbio entre os trilhei-
ros e a comunidade aproximando a universidade da população.  Foi impor-
tante por que o projeto proporcionou serviços, lazer e conhecimento para os 
participantes das oficinas e cursos. A presença do trilhas potiguares em nossa 
cidade propiciou uma riqueza de saberes partilhados entre os trilheiros e a co-
munidade fazendo com que surgisse um desejo de mais visitas e continuidade 
do trabalho desenvolvido.” Coordenador Pedagógico de Cultura.

“As Trilhas Potiguares foram muito, pois desenvolveram no município aspec-
tos de interdisciplinaridade e demonstraram a importância das oficinas para 
o aprendizado do alunado. Os saberes desenvolvidos demonstraram novas 
perspectivas, que podem ser seguidas por nós, coordenadores e docentes do 
Munícipio, o que nos fez repensar nossa prática e a necessidade de nosso con-
tínuo aperfeiçoamento.” Coordenadora Pedagógica da EJA.

“Foi muito importante a interação com os alunos do Projeto Trilhas Potiguares 
da UFRN e os pais das crianças e professores da Educação Infantil de nosso 
Município, conscientizando-os da importância da higiene bucal, alimentação 
saudável e contação de histórias para o bom desenvolvimento cognitivo de 
nossas crianças.” Relatório de vivências das Escolas de Educação Infantil.

“O Projeto Trilhas Potiguares teve participação relevante na Escola Estadual 
Professora Maria Ocila Bezerril, Pedro Velho, RN, atuando juntamente com 
os alunos realizando uma Mostra de Profissões. Na ocasião, os trilheiros co-
municaram a área de atuação de cada curso que fazem parte, o mercado de 
trabalho e a estrutura do curso. O evento foi realizado de forma satisfatória e 
foi muito proveitoso para o conhecimento dos estudantes.” Relato de vivên-
cia na Escola Estadual Professora Maria Ocila Bezerril.

PORTALEGRE
“Nas comunidades quilombolas a experiência foi muito rica e contribuiu para 
a valorização de sua própria cultura.”

“A blitz da saúde surpreendeu pela demanda da população, a procura das 
pessoas pelas informações e orientações passadas pelos universitários.” 

SENADOR ELOI DE SOUZA
“Na oficina de produção de sabão, realizada no assentamento passagem do 
juazeiro, a aceitação da técnica utilizada foi muito bem aceita.     Prova disso 
é que a comunidade esta dando continuidade e provavelmente  poderá ate 
produzir para o consumo da comunidade. Iremos incentivar!  Em geral, todas 
as oficinas foram bem aceitas. Parabenizamos o projeto trilhas potiguares em 
nome de UFRN, Seus coordenadores e acadêmicos envolvidos neste empreen-
dimento realizado em prol do bem, comum.” 

“De acordo com a equipe  integrada a comunidade, o trilhas contribuiu, para 
o crescimento dos nossos idosos, as atividades desenvolvidas mostraram a 
importância de alimentos saudáveis e suas  contribuições, foram feitos bingo e 
distribuição de guias com as funções de cada alimento. A equipe de saúde, fez 
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a verificação da pressão arterial como também, realizou exames de glicose. 
Mostraram para o idoso a importância da caminhada e seus benefícios para 
uma vida saudável .  Portanto, foi bastante proveitoso a visita do trilhas  para 
a nossa escola contribuindo sempre para um ótimo desenvolvimento da nossa 
comunidade.” SCFV.

TIBAU
“Uma manhã maravilhosa, ver o nosso público aprendendo nos dar prazer... 
Tenho certeza que essas oficinas trarão resultados no futuro bem próximo. ” 
Gestor do Centro Social. 

“Ótima oficina de inclusão social, realmente só perdeu quem não participou. 
Essa oficina nos proporcionou conhecer um pouco mais sobre o assunto 
abordado, despertando em cada participante o compromisso de amar sem 
distinção.” Professora da Rede Municipal de Ensino. 

“Agradecemos a todos que construíram este Projeto maravilhoso e chegaram 
até Tibau; A Prefeitura Municipal de Tibau, investindo no desenvolvimento da 
cidade-Compromisso de verdade; A UFRN, sempre fazendo a diferença; Para-
béns aos professores e alunos que participaram efetivamente, se empenharam 
para o projeto acontecer; alguém que acreditou e o projeto aconteceu; aos que 
não participaram e nem se importaram, uma lamentação, pois perderam um 
grande aprendizado. Parabéns especial ao grupo de teatro “Unidos Somos 
Mais”, fruto de trabalho e dedicação; e a Equipe de Esporte sempre atuante e 
comprometida; VALEU A PENA PROJETO TRILHAS!”. Secretária Municipal de 
Educação, Cultura e Esporte do município de Tibau.
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ATIVIDADES
DESENVOVIDAS

IELMO MARINHO 

“AS CORES DO RÁDIO”.
MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE, FORTALECIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS: 

PLANTIO DE ÁRVORES, ARMAZENAMENTO DO LIXO, USO RACIONAL DA ÁGUA, USO 
DE AGROTÓXICOS, OFICINA DE COMPOSTAGEM, MULTIRÃO DE LIMPEZA E COMBATE A 

DENGUE, RECICLAGEM, OFICINA COM GARRAFAS PETS.
MINICURSO: O COMPUTADOR NO DIA-A-DIA.

MINICURSO: UMA VIAGEM POR DENTRO DE UM GABINETE DE COMPUTADOR.
MINICURSO: DISPOSITIVOS MÓVEIS E REDES SOCIAIS.

MUTIRÃO TECNOLÓGICO.
MINICURSO DE INGLÊS

BOAS PRÁTICAS E BOAS RECEITAS: ALIMENTOS SEGUROS E SAUDÁVEIS.
HIGIENE PESSOAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

“ATENDIMENTO COM EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE”: OFICINA VOLTADA PARA SERVIDORES 
PUBLICOS.

“SERÁ QUE EU SEI OUVIR?”:  OFICINA VOLTADA PARA SERVIDORES PUBLICOS.
EDUCAÇÃO SEXUAL: MOMENTOS E VIVENCIAS NA ADOLESCÊNCIA.

OFICINA DE INICIAÇÃO TEATRAL.
CINEMA NA PRAÇA: APRESENTAÇÃO DE FILMES.

RODA DE CONVERSA: É FÁCIL SER NEGRO NO BRASIL? DESAFIOS E DIFICULDADES 
ENFRENTADAS NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA.

OFICINA DE CONTOS AFRICANOS PARA AS CRIANÇAS.
OFICINA DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA.

INCLUSÃO CULTURAL E SOCIAL ATRAVÉS DAS POLITICAS PUBLICAS EM IELMO MARINHO 
RN.

OFICINA DE TURBANTES: TURBANTE COMO SÍMBOLO DE RESISTÊNCIA E 
EMPODERAMENTO DA MULHER NEGRA.

MOSTRA CULINÁRIA.
MOSTRA FOTOGRÁFICA.

SURTO POÉTICO: LEITURA DE POEMAS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS.
CUIDADO É COISA DE HOMEM.

“VENCER O MEDO, PULAR OS OBSTÁCULOS PARA COMUNICAR”.
RODA DE CONVERSA: A PARTICIPAÇÃO POPULAR FAZ A VIDA DA COMUNIDADE 

MELHORAR.
“FOTOS, VÍDEOS, OPINIÕES, FRASES: O Q É CERTO E O Q É ERRADO?”.

ENVELHECER COM SAÚDE: FAÇA SUA PARTE.
PRIMEIRO SOCORROS: COMO ATUAR EM SITUAÇÕES DE RISCO?

SAÚDE NA FEIRA: AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, DICAS 
NUTRICIONAIS. ORIENTAÇÃO SOBRE OS FATORES DE RISCO DAS DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES E DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS EDUCATIVOS.
AÇÃO EDUCATIVA SOBRE DENGUE E DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS.



RE
LA

TÓ
RI

O 
AN

UA
L  

  T
RI

LH
AS

 P
OT

IG
UA

RE
S  

-  
20

16

121

MARTINS

ADOLESER: OFICINA DE CIDADANIA, VOLTADA PARA OS ADOLESCENTES DA CIDADE.
FAZENDO ARTES EM MARTINS: OFICINA DE TEATRO.
ARTE EM MARTINS: OFICINA DE MÚSICA NA SCFV.

PRAÇA DA ALEGRIA: ATIVIDADE EXTERNA PEDAGÓGICA NA PRAÇA DA COHAB COM 
JOGOS, PINTURAS E ATIVIDADES TEATRAIS.

RÁDIO NA ESCOLA: OFICINA DE RADIO.
OFICINA DE HUMANIZAÇÃO: OFICINA COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, COMO: 

NUTRICIONISTAS, EDUCADORES FÍSICOS, FISIOTERAPEUTA. 
CULTURA NA PRAÇA: CINEMA NA PRAÇA DE MARTINS E APRESENTAÇÃO DE ARTES 

MARCIAIS DE GRUPO LOCAL. 
AÇÃO DE EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COM OS PROFESSORES SOBRE 

LITERATURA.
DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAFICA DO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.

FEIR’ART: OFICINA COM OS ARTESÕES PARA COMO ESTRUTURAR ESPAÇOS PARA 
EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO NO MUNICÍPIO. 

ATIVIDADES COM O PÚBLICO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE. 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AEDS AEGYPTI: DEBATE COM MORADORES SOBRE O 

MOSQUITO, AS DOENÇAS TRANSMISSORAS E AS FORMAS DE COMBATE E PREVENÇÃO.
MESA REDONDA COM ATORES TURÍSTICOS LOCAIS.

CAPACITAÇÃO DE PRIMEIROSSSOCORROS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO. 

OFICINA SOBRE PESQUISA NO ENSINO MÉDIO COM PROFESSORES.
PRESERVAÇÃO DA NATUREZA: PALESTRA SOBRE PRESERVAÇÃO DA ÁGUA, FAUNA E 

FLORA. 
LITERATURA E O ATO DE LEITURA: OFICINA COM OS PROFESSORES SOBRE LITERATURA E 

O ATO DE LEITURA.
GINCANA CULTURAL: ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS.

NA MEDIDA CERTA: PROJETO VOLTADO PARA O PÚBLICO DE OBESOS E OS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE, COM OFICINAS DE DANÇA E EXERCÍCIOS AERÓBICOS.
BARRACA DO TRILHAS: EXPOSIÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO TRILHAS E 

DISTRIBUIÇÃO DE ABRAÇOS EM PRAÇA PÚBLICA.

PEDRA GRANDE

CANTIGA DE RODA: ATIVIDADE LÚDICA COM CRIANÇAS DE INCENTIVO A LEITURA.
OFICINA PEDAGÓGICA: FUNDAÇÃO DO ESPAÇO DE PROCESSOS ARTÍSTICOS (EPA).

TEATRO RITUAL – O TEATRO QUE ESTÁ EM MIM: OFICINA DE TEATRO.
OFICINA DE DANÇA POP.

NOSSA FEIRA MELHOR: GESTÃO E MANUSEIO DE ALIMENTOS.
SEMANA DO HIPERDIA: OFICINA SOBRE HIPERTENSÃO E SAÚDE BUCAL, DIABETES E 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. ATIVIDADES FISICAS: ALONGAMENTO E FORRÓ DO IDOSO.
LABIRINTO MÃE TERRA.

CONSTRUINDO O BRINCAR: OFICINA DE PRODUÇÃO DE BRINQUEDOS COM 
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL I.

OFICINA PEDAGÓGICA: FUNDAÇÃO DO ESPAÇO DE PROCESSOS ARTÍSTICOS (EPA).
JOVENS DO AMANHÃ: PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO JUVENIL.

GINCANA SOBRE ACÚMULO DE ÁGUA INADEQUADO.
EXTERMINADORES DO AEDES! DECLARAMOS GUERRA!

GRANDES COMUNICADORES: OFICINA DE COMUNICAÇÃO PARA JOVENS.



RELATÓRIO ANUAL    TRILHAS POTIGUARES  -  2016

122

RODA DE CONVERSA: OLHARES SOBRE AS DIFERENÇAS EM SALA DE AULA E POLÍTICAS 
DE INCLUSÃO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

CIDADÃOS DO AMANHÃ: PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO JUVENIL.
VAMOS FAZER JUNTOS!: MODELO DE GESTÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO.

JOGO DO RESPEITO: ATIVIDADE LÚDICA PARA TRABALHAR DISCIPLINA E RESPEITO NO 
AMBIENTE ESCOLAR.

NEGÓCIO LEGAL: GESTÃO E MANUSEIO DE ALIMENTOS. OFICINA VOLTADA PARA 
EMPRESÁRIOS DO RAMO ALIMENTÍCIO E DO RAMO TURÍSTICO.

MINICURSO: A CONSTRUÇÃO DO CUIDADO: CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA 
PROFISSIONAIS OFICINEIROS E EQUIPE DO CRAS.

DROGAS? TÔ FORA!: OFICINA DE CONSCIENTIZAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O USO DE 
DROGAS POR ADOLESCENTES.

LABORANDO.
GRANDES COMUNICADORES: OFICINA DE COMUNICAÇÃO PARA JOVENS.

TEORIA E VIVÊNCIAS SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: COMO LIDAR 
COM ESTE DESAFIO EM SALA DE AULA?: MINICURSO ABORDANDO DIFICULDADES 
DE APRENDIZAGEM EM SALA DE AULA. CONSTRUÇÃO DE MANUAL CONTENDO 

ESTRATÉGIAS PARA LIDAR COM OS DÉFICITS DE APRENDIZAGEM EM SALA DE AULA.
CUIDANDO DO CUIDADOR: OFICINA SOBRE O CUIDADO COM O IDOSO.

MINICURSO: CONSELHO TUTELAR E REDES DE ASSISTÊNCIA “POSSIBILIDADES DE 
ATUAÇÃO”: CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR E 

PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
AULÃO DANÇA MIX: ATIVIDADE DE DANÇA VOLTADA PARA A COMUNIDADE EM GERAL.

CORES DA JUVENTUDE: CONSTRUÇÃO DE MOSAICO EM CONJUNTO COM OS 
ADOLESCENTES DE PEDRA GRANDE.

SAÚDE BUCAL E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.
MINICURSO: ESTRATAGEMA MURIÇOCA:  VOLTADA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS.
OFICINA DOS SONHOS: MOSTRA DE PROFISSÕES.

ENTRE NA RODA.

PEDRO VELHO

OFICINA DE CULINÁRIA + QUANTIDADE, QUALIDADE E REAPROVEITAMENTO DE 
ALIMENTOS.

OFICINA  DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ATIVIDADES ENVOLVENDO CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS E TEATRO.

OFICINA MULTIDISCIPLINAR: HÁBITOS SAUDÁVEIS, COMBATE A HIPERTENSÃO E 
DIABETES, SAÚDE BUCAL E SAÚDE DO HOMEM.

OFICINA DE JORNAL IMPRESSO.
CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE AQUAPONIA.

OFICINA MULTIDISCIPLINAR: LEITURA E CONTAÇÃO E HISTORIAS INFANTIS, HIGIENE 
BUCAL E HABITOS ALIMENTARES.

OFICINA MULTIDISCIPLINAR: COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS ORGÂNICOS E AQUAPONIA.

OFICINA DE ATENÇÃO AO IDOSO.
OFICINA SAÚDE E ESPORTE COM ADOLESCENTES.

MONTAGEM DA RÁDIO: OFICINA DE ROTEIRO.
ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA.

OFICINA DE LEITURA COM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E OFICINA DE HIGIENE 
BUCAL.

MOSTRA DE PROFISSÕES.
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PORTALEGRE
PRÁTICAS CORPORAIS: AQUECIMENTOS E ALONGAMENTOS.

MEIO AMBIENTE NA ESCOLA: AGROECOLOGIA, AGROTÓXICOS, AGRICULTURA FAMILIAR, 
IMPORTÂNCIA DOS ALIMENTOS E DA RECICLAGEM.

OFICINA DE TEXTO JORNALÍSTICO: INTEGRANTE DO MÓDULO DA ÁREA DE 
COMUNICAÇÃO.

TRAJETÓRIA QUILOMBOLA: INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE PARA SOCIALIZAR 
EXPECTATIVAS E INCENTIVOS.

A GENTE É O QUE COME: PREPARO DE ALIMENTOS SEGUNDO COSTUMES LOCAIS, 
ENFOQUE NUTRICIONAL

OFICINA DE TURBANTE E PINTURA: CONTEXTUALIZAÇÃO ESTÉTICA E CULTURAL E 
EMPODERAMENTO.

OFICINA DE ABAYOMI: USO DE MATERIAIS ACESSÍVEIS, CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL 
AFRO-DESCENDENTE; A CONFECÇÃO DAS BONECAS, DISCUSSÃO SOBRE GÊNERO, 

VALORES FAMILIARES, ALÉM DO RESGATE DE HÁBITOS ANCESTRAIS.
SAÚDE DA POPULAÇÃO QUILOMBOLA: CONVERSA SOBRE DENGUE, GÊNERO, SAÚDE E 

NUTRIÇÃO.
EMPODERAMENTO FEMININO: CONVERSA GÊNERO, SEXO, VIOLÊNCIA, SAÚDE DA 

MULHER, CUIDADOS COM CRIANÇAS, DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS.
ATIVIDADES LÚDICAS POPULARES: ENTRETENIMENTO E INTERAÇÃO COM A 

COMUNIDADE ATRAVÉS DE CAPOEIRA E MÚSICA, BRINCADEIRAS, CÔCO DE RODA, 
FUTEBOL.

TENDA DO CONTO: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS A PARTIR DE LEMBRANÇAS PESSOAIS, 
ENVOLVENDO JOVENS E ESPECIALMENTE IDOSOS; AO FIM DE CADA CONTO ESTIMULA-

SE A REFLEXÃO DE VALORES.
SOPÃO COLETIVO: PREPARO DE UM SOPÃO PARA A COMUNIDADE, FEITO POR 

MORADORES E TRILHEIROS.
CINEMA ITINERANTE: APRESENTAÇÃO DO CURTA OLHO DE BOI E DE OUTRAS 

ANIMAÇÕES INFANTIS SOBRE O MEIO AMBIENTE. APRESENTAÇÃO DE CURTAS SOBRE 
A CULTURA NEGRA E A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, SEGUIDO DE DEBATE ENTRE 

OS PRESENTES. APRESENTAÇÃO DO FILME CINE HOLLIÚDY. APRESENTAÇÃO DO FILME 
KIRIKU E A FEITICEIRA.

MOMENTO CULTURAL: APRESENTAÇÃO DO GRUPO LOCAL DE CAPOEIRA.
OFICINA DE WEBRADIO: CRIAÇÃO DA JOVEM RÁDIO, NA PLATAFORMA WIX.

AÇÃO ITINERANTE ANTI-DENGUE: ESCLARECIMENTOS SOBRE O AEDES AEGYPTI E 
ENTREGA DE SEMENTES DE CROTALÁRIA.

BLITZ  DA SAÚDE: TRIAGEM DE DOENÇAS CRÔNICAS - PRESSÃO ARTERIAL E GLICEMIA. 
CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL E PREVENTIVA. DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS E 

ORIENTAÇÕES. CONVERSA SOBRE ALCOOLISMO E TABAGISMO.
GÊNERO E DIVERSIDADE: CONFECÇÃO DE MURAL COM FOTOCOLAGEM .

OFICINA DE STENCIL E GRAFITE: ABORDAGEM DAS ARTES VISUAIS E QUESTÕES ÉTNICO-
RACIAIS. PRODUÇÃO DE GEOTINTA E PIGMENTOS DE ORIGEM ORGÂNCIA. ESTUDO DE 

CORES, FORMAS, PADRÕES E MOLDES.
MURAL INTERATIVO: “TEM GENTE DE TODO TIPO!”: DISCUSSÃO SOBRE GÊNERO E 

DIVERSIDADE, ESTEREÓTIPOS, EXIBIÇÃO DE VÍDEOS, DINÂMICAS E ARGUMENTAÇÕES.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECICLAGEM: INSTRUÇÕES SOBRE PRESERVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE E PRODUÇÃO DE SABÃO A PARTIR DE ÓLEO USADO.
OFICINA DE LINGUAGEM JORNALÍSTICA.

AGROECOLOGIA: RODA DE CONVERSA COM A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES.
VIVÊNCIA TEATRAL: CORPO, SOM E IMAGEM

LEITURA NA SALA DE AULA: OFICINA PARA DOCENTES E GESTORES SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DA LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS.

MOMENTO CULTURAL: RECITAL DE LITERATURA DE CORDEL. APRESENTAÇÃO DO 
GRUPO LOCAL DE MANEIRO PAU, E DO GRUPO LOCAL DA DANÇA DE SÃO GONÇALO. 

APRESENTAÇÃO DE CÔCO DE RODA PELOS TRILHEIROS.
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SAÚDE DA MULHER: RODA DE CONVERSA SOBRE CÂNCER DE MAMA, ÚTERO, 
AMAMENTAÇÃO, PRÉ-NATAL, PROCESSOS PSICOLÓGICOS, ARBOVIROSES E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS.
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ABORDAGEM 

INCLUINDO CONTOS AFRODESCENTES.
SAÚDE BUCAL NA ESCOLA: ORIENTAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E PRÁTICA DA 

ESCOVAÇÃO.
CONCORDO E DISCORDO: DISCUSSÃO SOBRE GÊNERO E DIVERSIDADE, ESTEREÓTIPOS, 

EXIBIÇÃO DE VÍDEOS, DINÂMICAS E ARGUMENTAÇÕES.
MEIO AMBIENTE, SOCIEDADE E ECOTURISMO: PALESTRA PARA ALUNOS E PROFESSORES; 

ABORDAGEM DA ARIE (ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO).
OFICINA DE FANZINE.

TENDA DA SAÚDE: TRIAGEM DE DOENÇAS CRÔNICAS - PRESSÃO ARTERIAL E GLICEMIA. 
DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS E ORIENTAÇÕES. CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL E 

PREVENTIVA. ESTÍMULO A ATIVIDADES FÍSICAS E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.
TROCANDO RECEITAS: COSTUMES NUTRICIONAIS, ORIENTAÇÕES, CRIAÇÃO DE MURAL.

HISTÓRIA E CULTURA AFROAMERÍNDIA: RODA DE CONVERSA SOBRE ENSINO DA 
CULTURA  E HISTÓRIA INDÍGENA E AFRICANA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

EM CENA: INVERTENDO PAPÉIS: DISCUSSÃO SOBRE GÊNERO E DIVERSIDADE, 
ESTEREÓTIPOS, VIOLÊNCIA, RELAÇÕES COM O CORPO FEMININO, PERFORMANCE.

BOAS PRÁTICAS EM ALIMENTAÇÃO: MANIPULAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS; 
DINÂMICAS E TEATRO.

OFICINA DE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS: COMPLEMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE  
AO AEDES AEGYPTI.

PRIMEIROS SOCORROS: CAPACITAÇÃO SOBRE AS NOÇÕES BÁSICAS EM CASO DE 
ENVENENAMENTO, AFOGAMENTO, QUEIMADURAS, EMERGÊNCIAS.

LINGUAGEM FOTOGRÁFICA: PRÁTICA PELA CIDADE, NATUREZA, PESSOAS, ELEMENTOS 
URBANOS, PAISAGENS; REGISTRARAM A INTERVENÇÃO URBANA.

INTERVENÇÃO URBANA: AÇÃO COLETIVA ARTÍSTICA, EM ESPAÇO PÚBLICO, SOBRE 
QUESTÕES COM TEMAS: RELIGIÃO, CULTURA DA BELEZA, RACISMO, CORPO FEMININO, 

VIOLÊNCIA, TOLERÂNCIA, DIVERSIDADE, SEXUALIDADE E GÊNERO.
TRILHAS ECOLÓGICAS: CACHOEIRA DO PINGA, TERMINAL DA BICA E PONTA DA SERRA.

PUREZA

BPA: BOAS PRATICAS NA AGRICULTURA FAMILIAR.
PRÁTICAS DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA.

MELHORIA DO ACABAMENTO EM ARTESANATO EM CIPÓ.
DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS: “RESPEITO A SI E AO OUTRO”.

OFICINA DE JOGOS TEATRAIS.
RODA DE CONVERSA: PRINCIPAIS DOENÇAS RELACIONADAS À BOCA DO IDOSO.
“MENTE SÃ - CORPO SÃO”: ENTENDENDO O ENVELHECIMENTO NA ATUALIDADE.

“FALA SÉRIO OU COM CERTEZA?”: OFICINA SOBRE VIOLÊNCIAS.
OFICINA DE ARTE-EDUCAÇÃO.

ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA: ESCOVAÇÃO E HIGIENE BUCAL.
SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA.

DROGAS & CORPO.
DROGAS & SOCIEDADE.

HOMEM QUE É HOMEM SE CUIDA: SAÚDE DO HOMEM.
CINEMA NA PRAÇA: APRESENTAÇÃO DO FILME “O PEQUENO PRÍNCIPE”.

ENCONTRO / FORMAÇÃO COM GRUPOS DE DANÇAS POPULARES.
MINI CURSO DE FOTOGRAFIA COM CELULAR.

COMO SE TRABALHAR A SEXUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL I.
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VIVÊNCIA: “CONTOS DE DORES NOS CORREDORES DO CUIDADO”.
UMA VIDA EM NOVE LUAS.

RODA DE CONVERSA SOBRE AS FASES DA GRAVIDEZ.
CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO: ALIMENTAÇÃO E SAÚDE ORAL.

OFICINA DE ARTE-EDUCAÇÃO
USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS: PREPARO PRÉVIO DO SOLO PARA O PLANTIO 

DAS MUDAS.
CINEFORMAÇÃO.

RODA DE CONVERSA: EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS E SELO DE 
ECONOMIA SOLIDÁRIA.

SER DIFERENTE É NORMAL. 
ATIVIDADE INTERATIVA PARA SIMULAR A ROTINA DE UM PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E 

SUAS DIFICULDADES. 
GINÁSTICA LABORAL NO INTERVALO E RODA DE CONVERSA.

RODA DE CONVERSA: TREINAMENTO PARA CUIDADORES DE PACIENTES COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS, COM ÊNFASE EM HIGIENE BUCAL.

BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO (BPM) E RECEITAS DE REAPROVEITAMENTO DE 
ALIMENTOS.

PRÁTICA EDUCATIVA: CRIAÇÃO DO JORNAL ESCOLAR.
RODA DE CONVERSA SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

PLANEJAMENTO FAMILIAR E SAÚDE DA MULHER.
AÇÕES PREVENTIVAS PARA OS PRINCIPAIS TIPOS DE CÂNCER.

PUREZA CONTRA O MOSQUITO: COLETA JUNTO COM A COMUNIDADE DE GARRAFAS 
PET PARA RECICLAGEM. COLETAR LIXOS EM TERRENOS BALDIOS. RETIRADA DE 

POSSÍVEIS FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGIPT.
RODA DE CONVERSA E CADASTRO DE PACIENTES AO CAD-SUS.

BENEFÍCIOS DA ESF E BENEFÍCIOS DO CARTÃO SUS.
OFICINA DE PRODUÇÃO DE REPELENTE ARTESANAL.

OFICINA DE PRODUÇÃO DE LIXEIRAS DE GARRAFAS PET.
CONVERSA SOBRE A CIDADE LIMPA.

MOSTRA DE PROFISSÕES.
CRIANDO UMA RÁDIO COMUNITÁRIA.

OFICINA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
FORMAÇÃO DE JOVENS PARA A MANUTENÇÃO BÁSICA DE COMPUTADORES E 

INSTALAÇÃO.
CUIDANDO DA BOCA PARA CUIDAR DO CORPO E TESTES RÁPIDOS PARA HIV E SÍFILIS.
PREVENÇÃO AO ABUSO SEXUAL: MEU CORPO EM TRANSFORMAÇÃO: ORIENTAÇÃO 

PARA CRIANÇAS.
FEIRA DE TROCAS E EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DOS ALUNOS DO MINI CURSO DE 

FOTOGRAFIA.

SENADOR ELÓI DE SOUZA

ARRECADAÇÃO DE LIVROS: ARRECADADOS CERCA DE 1000 LIVROS DIDÁTICOS, 
DE LITERATURA EM GERAL E APOSTILAS DE CONHECIMENTOS DIVERSOS PARA 

IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE LEITURA EM ASSENTAMENTO RURAL E PARA DOAÇÃO 
PARA BIBLIOTECA PUBLICA DA CIDADE E ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

ARRECADAÇÃO DE MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO EM OFICINAS - GARRAFAS PET, ÓLEO 
DE COZINHA E OUTROS TIPOS DE ÓLEOS, DENTRE OUTROS MATERIAIS.

RODA DE CONVERSA: DROGAS, VIOLÊNCIA, ABUSO SEXUAL E EXPLORAÇÃO INFANTIL: 
CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE QUANTO AOS PROBLEMAS SOCIAIS CAUSADOS 
PELAS DROGAS, VIOLÊNCIA, ABUSO SEXUAL E EXPLORAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DAS 

RODAS DE CONVERSAS, INTRODUZINDO O TEMA DIREITOS HUMANOS.  
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RODA DE CONVERSAS SOBRE GERMINAÇÃO DE SEMENTES E TÉCNICAS PARA PLANTIS E 
ÁRVORES: COMO REALIZAR O PLANTIO DE SEMENTES E O PROCESSO DE GERMINAÇÃO, 
O CULTIVO, AS PRÁTICAS DE MANUSEIO E TAMBÉM AS POSSÍVEIS SUBSTÂNCIAS TÓXICAS 

DANOSAS TANTO AOS SERES HUMANOS QUANTO AO PLANTIO. FORAM DISTRIBUIDO 
MUDAS PARA O PLANTIO.

OFICINA DE INICIAÇÃO TEATRAL: ATIVIDADES LÚDICAS DE CARÁTER GERAL PARA INICIAR 
O CONTATO COM A ATIVIDADE TEATRAL.

OFICINA: “COMO PRODUZIR SABÃO?”: PRODUÇÃO DE SABÃO A PARTIR DO 
REAPROVEITAMENTO DE ÓLEO CASEIRO.

CRIANÇAS BRINCANTES:  REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS VISANDO A 
MANIFESTAÇÃO POPULAR (COCO DE RODA) E O DESENVOLVIMENTO MOTOR E 

COGNITIVO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO. 
VEM FAZER FANZINE!!!: OFICINA PRÁTICA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS POR 
INTERMÉDIO DA MONTAGEM DE UMA PUBLICAÇÃO INDEPENDENTE, COM TEXTOS E 

TEMÁTICAS COTIDIANAS, CHAMADA FANZINE.
COMO FOTOGRAFAR COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: OFICINA DE PRODUÇÃO 

FOTOGRÁFICA A PARTIR DE QUALQUER TIPO DE CÂMARA FOTOGRÁFICA DE CELULARES.
NAS TRILHAS DA SAÚDE: OFICINA DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES, PRÁTICA CONJUNTA 

DA ATIVIDADE FÍSICA E MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL DOS IDOSOS. SANAÇÃO DE 
DÚVIDAS QUANTO AOS HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL, PRINCIPALMENTE QUANDO SE 

REFERE À POPULAÇÃO COM DOENÇAS CRÔNICAS.
PLANTIO DA ÁRVORE: UMA ÁRVORE FOI PLANTADA AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL 

JOSÉ MOREIRA, SITUADA NO ASSENTAMENTO.
TEM TIRINHAS NO TRILHAS: OFICINA QUE OBJETIVAVA ORIENTAR A PRODUÇÃO 
E UTILIZAÇÃO DE TIRINHAS, MEDIADOS PELA LINGUAGEM E PELA LÍNGUA, PARA 

PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS INFANTIS: OFICINA COM OBJETIVO DE APRESENTAR A 

IMPORTÂNCIA DAS HISTÓRIAS INFANTIS.
ENTREGA DO PROJETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL: REUNIÃO COM O PREFEITO DA 

CIDADE PARA ENTREGA DO PROJETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. PROJETO ELABORADO 
POR UM DOS ALUNOS TRILHEIROS QUE É DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA UFRN.
OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO: PRODUÇÃO DE INSTRUMENTOS SONOROS A PARTIR DE 

LATINHAS DE REFRIGERANTES E OUTROS UTENSÍLIOS/MATERIAIS DE FÁCIL ACESSO AOS 
PARTICIPANTES. AO TÉRMINO DA PRODUÇÃO REALIZARAM UM ENSAIO MUSICAL COM 

OS INSTRUMENTOS PRODUZIDOS. 
ARTE E RECICLAGEM: OFICINA DE ORIENTAÇÃO NA PRODUÇÃO DE CARTEIRAS A PARTIR 

DA RECICLAGEM DE CAIXAS DE LEITE E RETALHOS.
PALESTRA “O CONTADOR DE HISTÓRIAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO”: OBJETIVA 

LEVAR A IDEIA DE TRABALHAR O CORDEL NA SALA DE AULA COMO FONTE DE ENSINO E 
INCENTIVAR À PRODUÇÃO DE PEÇAS LITERÁRIAS PARA ENSINO INFANTIL.

COMO UTILIZAR A PLATAFORMA SIGEDUC: OFICINA DE ORIENTAÇÕES SOBRE COMO 
UTILIZAR A PLATAFORMA DO SIGEDUC AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO.
ATIVIDADES NO NUCA: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PINTURA E ARTES 

(PINTURA/DESENHOS) NAS PAREDES DO ESPAÇO A PARTIR DE MATERIAL ARRECADADO 
NA CIDADE.

TAIPU

MULTIRÃO DO AEDES: CAMINHADA DE COLETA DE LIXO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O 
COMBATE AO MOSQUITO.

CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.
CONFECÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS: TAMBORES, PANDEIROS, GANZÁS.

CAPACITAÇÃO DE PEDREIROS: OFICINA TEÓRICA E PRÁTICA.
COLORINDO COM AS CORES DA LITERATURA: CONTAÇÃO DE ESTÓRIAS.

CAPACITAÇÃO DO RADIALISTA.
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RELAÇÕES HUMANAS E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GRUPO DE DANÇA: OFICINA COM MONTAGEM E ENSAIO DE COREOGRAFIA PARA A 

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO.
CINEMA NA PRAÇA: APRESENTAÇÃO DOS FILMES “O PALHAÇO”,” ZOOTOPIA” E 

“DIVERTIDA MENTE”.
OFICINA DE BRINQUEDOS: OFICINA REALIZADA COM MATERIAL RECICLADO.

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL.
COCO DE RODA: PAU E LATA.

QUALIDADE DE VIDA PARA IDOSO.
BATE PAPO ABERTO: DEBATE COM OS JOVENS SOBRE SEXUALIDADE.

OFICINA DO GRUPO DE TEATRO.
EDUCAÇÃO ALIMENTAR: OFICINA DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS E NUTRIÇÃO 

PARA OS IDOSOS.
RELAÇÕES HUMANAS E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

ARTE DA CIDADE.
CAPACITAÇÃO PARA OFICINEIROS DO CRAS.

CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS.
SORRISO FELIZ.

GRUPO DE DANÇA PARA 3ª IDADE.
MOSTRA DE PROFISSÕES: DESCOMPLICANDO O ENEM.

CORTEJO MUSICAL: APRESENTAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS COM OS INSTRUMENTOS 
CONFECCIONADOS NA OFICINA.

APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE DANÇA, TEATRO E COCO DE RODA.

TIBAU

CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: OFICINA DE CAPACITAÇÃO 
SOBRE (SEXUALIDADE, DSTS E CONTRACEPÇÃO, CÂNCER DE PELE E HÁBITOS DE VIDA 

SAUDÁVEIS).
OFICINA DE HORTAS DECORATIVAS.

VISITA AO ARQUIVO: REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO FUNDO DOCUMENTAL.
OFICINA DE SABÃO: APRENDENDO A FAZER SABÃO LIQUIDO A PARTIR DO ÓLEO DE 

COZINHA USADO.
JOGOS DE INICIAÇÃO TEATRAL.

JOGOS E BRINCADEIRAS: ATIVIDADES RECREATIVAS: JOGO “QUEIMADA” COM CRIANÇAS, 
VÔLEI DE AREIA, GINCANA OLÍMPICA E ATLETISMO.

FORMAÇÃO SOBRE POSTURA E COMPORTAMENTO PROFISSIONAL, DENTRO E FORA DA 
OBRA.

MASSAGEM TERAPÊUTICA.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PALESTRA SOBRE O TEMA E DINÂMICA DA “TEIA DE ARANHA” 

COM OBJETIVO DE SENSIBILIZAR SOBRE A TEMÁTICA DO MEIO AMBIENTE.
IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS PROPÍCIOS À IMPLANTAÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS E/

OU EM PONTOS TURÍSTICOS.
PALESTRA SOBRE A IMPORTÂNCIA E FUNÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA. DIAGNÓSTICO 

DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PRIMEIRAS ORIENTAÇÕES. ESTRUTURAÇÃO DAS NORMAS 
PARA A BIBLIOTECA. 

OFICINA HISTÓRIA DO TEATRO E DO TEATRO GREGOLUZ NATURAL.
OFICINA DE INTRODUÇÃO A ILUMINAÇÃO CÊNICA.

PALESTRA SOBRE SISTEMAS CONSTRUTIVOS: ÊNFASE NO SUBSISTEMA DE ESTRUTURAS.
OFICINA DE INCLUSÃO SOCIAL: PARA PROFESSORES DO ENSINO MEDIO E ALUNOS.

OFICINA DE RÁDIO: OFICINA PARA RADIALISTAS E INTERESSADOS EM TRABALHAR EM 
RADIO.
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PALESTRA DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS).
OFICINA DE RECICLAGEM DE PAPEL: OFICINA VOLTADA PARA IDOSOS E CRIANÇAS.

PALESTRA SOBRE POSICIONAMENTO, COMPETITIVIDADE, SEGMENTAÇÃO, ATRATIVOS 
TURÍSTICOS E PERFIL DO TURISTA DE TIBAU/RN.

DIAGNOSTICO DOS DOCUMENTOS SOBRE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA.
JOGOS DE RECONHECIMENTO DE CORPO, TEMPO E ESPAÇO.

FORMAÇÃO SOBRE MECÂNICA DOS SOLOS E OBRAS DE TERRA DO TIPO 
TERRAPLENAGEM.

EXERCÍCIOS LABORAIS NA FISIOTERAPIA E MASSAGEM TERAPÊUTICA: VOLTADOS PARA O 
PUBLICO IDOSO.

OFICINA DE HORTAS DECORATIVAS: PRODUÇÃO DE COMPOSTAGEM CASEIRA E 
REUTILIZAÇÃO DE GARRAFAS TIPO PET PARA PRODUZIR VASOS DECORATIVOS. 

OFICINA DE INTRODUÇÃO A ILUMINAÇÃO CÊNICA: LUZ NATURAL, TEORIA DAS CORES, 
COR LUZ E COR PIGMENTO, JOGO DAS CORES (COM OS REFLETORES).
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO: ESCAVAÇÃO E PISO.

EXERCÍCIOS AERÓBICOS E LABORAIS COM CRIANÇAS.
OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA: SEXUALIDADE, DSTS E CONTRACEPÇÃO, CÂNCER DE 

PELE E HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS.
IDENTIFICAÇÃO E MARCAÇÃO DAS TRILHAS NO PARQUE DAS CARNAUBEIRAS.

DICAS DE GESTÃO: APRESENTAÇÃO DE ALGUMAS SUGESTÕES DE COMO OS 
FUNCIONÁRIOS DEVEM TRATAR OS DOCUMENTOS.

JOGOS VOLTADOS PARA O TRABALHO EM GRUPO E CONFIANÇA.
ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ATIVIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN.

PRAIA LIMPA: AÇÕES VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO DE UMA PRAIA LIMPA.
OFICINA DE RÁDIO:OORIENTAÇÃO SOBRE POSTURA, INTERPRETAÇÃO E TRABALHO 

VOCAL.
CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES PARA O USO DAS FERRAMENTAS DO SIGEDUC.

ORGANIZAÇÃO DAS ESTANTES DE BIBLIOTECA: CLASSIFICAÇÃO POR CORES E CENTENAS 
DA CDU.

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO: PACIENTES ATENDIDOS PELO SETOR DE FISIOTERAPIA 
NO PSF 01.

CINE AMBIENTAL: APRESENTAÇÃO DO FILME “WALL-E”.
PLOTAR OS PONTOS MARCADOS NO GPS PARA ELABORAÇÃO DOS MAPAS.

VISITA TÉCNICA AO CANTEIRO DE OBRAS DA ENERGY ELETRICIDADE, COM PEDREIROS 
E AUXILIARES PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS ASSUNTOS ABORDADOS NAS 

FORMAÇÕES.
TALASSOTERAPIA COM ADULTOS E IDOSOS: EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS COM A ÁGUA 

DO MAR.
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS ‘PONTOS TURÍSTICOS’ E DAS TRILHAS DO PARQUE DAS 

CARNAUBEIRAS.
OFICINA DE FUTSAL E FUTEBOL DE AREIA.

APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA A POPULAÇÃO: TEMAS: RACISMO; TRABALHO INFANTIL; 
PRECONCEITO.

VIÇOSA

MOSTRA DE PROFISSÕES.
BOAS PRÁTICAS DE USO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.

OFICINA DE INTRODUÇÃO AO JORNALISMO.
CURSO DE EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ÁUDIOS.

OFICINA DE EDIÇÃO PARA WEB TV.
MULHER SOBRE A PERSPECTIVA DA SAÚDE.
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PALESTRA E RODA DE CONVERSA SOBRE BULLYING: “QUE PAPO É ESSE?”.
PALESTRA - IGUALDADE DE GÊNERO: POR QUE ELA É BOA PARA TODOS? 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: EU CONHEÇO AS MINHAS DESPESAS?
OFICINA COM PROFESSORES DA ALFABETIZAÇÃO.

MÚSICA: PARA DAR NOVOS RITMOS À VIDA.
OFICINA DE RECICLAGEM.

TEATRO: “SER E FAZER, EIS A AÇÃO”.
CONSULTA COLETIVA À CRIANÇA: CRIANÇAS LACTENTES (ATÉ O SEXTO MÊS DE VIDA) 

ACOMPANHADAS PELOS GENITORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
OFICINA DE FOTOGRAFIA: ATRAVÉS DAS LENTES.

DINÂMICA E PALESTRA PARA APRESENTAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE.

CURSO DE RECICLAGEM SOBRE FERIDAS, CURATIVOS E IMUNIZAÇÃO PARA 
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.

CURSO: APRENDENDO A (RE)APROVEITAR.
OFICINA DE EMPREENDEDORISMO: DA IDEIA AO NEGÓCIO.

PALESTRA SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL: “EU TENHO DIREITO?”.
PROMOVENDO O AUTOCUIDADO DESDE A INFÂNCIA.

RODA DE CONVERSA:  GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL NA ESCOLA.
MEU REMÉDIO É DANÇAR: ATIVIDADES RELACIONADAS A DANÇA.

OFICINA COM O GRUPO DE IDOSOS: PROMOVENDO SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA.
“ROSA OU AZUL?”: CONSTRUINDO A IGUALDADE ENTRE MENINOS E MENINAS.

PALESTRA: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO: OS DESAFIOS DOS PEQUENOS MUNICÍPIOS.
MINICURSO DE AUTOMAQUIAGEM.

COMUNICANDO COM EFETIVIDADE: OFICINA PARA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS.
A IMPORTÂNCIA DOS IMPOSTOS: PALESTRA SOBRE QUESTÕES PRÁTICAS DO DIREITO 

TRIBUTÁRIO APLICADO AO MUNICÍPIO.
OFICINA PARA EDUCADORES: TECNOLOGIAS E IDEIAS QUE PODEM INOVAR NA ESCOLA.

OFICINA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
OFICINA DE SABERES: O CUIDADO PRESTADO PELOS EDUCADORES INFANTIS.

PALESTRA: OS DIVERSOS MODELOS DE FAMÍLIA: SEPARAÇÃO E ALIENAÇÃO PARENTAL.
OFICINA: A VIDA EM NOVE LUAS.

RODA DE CONVERSA: ÁLCOOL E DROGAS.
PALESTRA/DINÂMICA: O REMÉDIO QUE CURA TAMBÉM PODE MATAR.

MINICURSO DE JARDINAGEM E TÉCNICAS DE PLANTIO DE MUDAS NATIVAS.
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NOME CURSO

ADRIANA ALMEIDA DE LIMA ECOLOGIA

ALDECI DAS NEVES SILVA PEDAGOGIA

ALEF CAVALCANTI MATIAS DE BARROS FISIOTERAPIA

ALENCAR SILVEIRA DE ANCHIETA GUIMARÃES BRAGA COMUNICAÇÃO

ALEXANDRE GUIMARÃES DAVID COODENADOR

ALEXANDRE HENRIQUE J. OLIVEIRA MEDICINA

ÁLIER ADLAR AQUINO DE OLIVEIRA NUTRIÇÃO

ALLANATAMIRES ALVES DA SILVA PEDAGOGIA

ALLYSON DARLAN MOREIRA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO

AMANDA MARIA CARVALHO DA CUNHA ADMINISTRAÇÃO

AMON EVANGELISTA DOS ANJOS PAIVA COORDENADOR

ANA CAROLINA MORAIS SALES COODENADOR

ANA PAULA MORAIS DA SILVA PUBLICIADE E PROPAGANDA

ANDRE FELIPE SILVA DANTAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ANDRÉ FELIPHE JALES COUTINHO PSICOLOGIA

ANDRIALEX WILLIAM DA SILVA PEDAGOGIA

ANE CAROLINE SILVA SOBRAL SERVIÇO SOCIAL

ANNA ELISA ALVES MARQUES DIREITO

ARTHUR ANTUNES PEREIRA DE MOURA RÁDIO E TV

ARTHUR ORASMO DE ANDRADE ED. FÍSICA

AYRTHON WESLLEY VITORINO DE MEDEIROS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

AYSLANE COSTA DA SILVA TURISMO

AYSLLANE JUNIE PESSOA DA CUNHA PEDAGOGIA

BÁRBARA DANIELLE A. DE C. PRAXEDES GEOGRAFIA

BEATRIZ LIMA DE PAIVA RÁDIO E TV

BEATRIZ LOPES DE MEDEIROS MEDICINA

BRUNO GONCALVES DE SOUZA RÁDIO E TV

CAMILA DE ARAÚJO BEZERRA BRANDÃO ADMINISTRAÇÃO

CARLOS ARTUR SANTOS GUIMARAES GESTÃO POL. PÚBLICAS

CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA ENFERMAGEM

CARLOS NECO COORDENADOR

CAROLINE MEDEIROS DE SOUSA ODONTOLOGIA

CHRISTIANNE MEDEIROS CAVALCANTE COODENADOR

CIBELLE SIMÃO DE SOUZA SERVIÇO SOCIAL

CÍCERO PINHEIRO DE ANDRADE NETO ARTES VISUAIS

CLAUDIANE GALVÃO FERNANDES ENFERMAGEM

CLAYTON MANOEL FERREIRA AGRONOMIA

CLEBIA BEZERRA DA SILVA COORDENADORA

DALMO MÚCIO SILVA DOS SANTOS ENGENHARIA DE AQUICULTURA

DANIEL CARVALHO COORDENADOR

DANIEL DA SILVA BENTO SERVIÇO SOCIAL

DANIELA TEIXEIRA DE ASSIS ECOLOGIA

DANILO FERNANDES DE LIMA MUSICA BACHARELADO

DAVI LIMA DA SILVA PEDAGOGIA

DAYSE SANTOS ARIMATEIA COORDENADORA

DEBORA JUVITA FERREIRA BARBOSA GESTÃO POLITICAS PUBLICAS

PARTICIPANTES
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DENILSON DAVID TEATRO

DENILSON NASCIMENTO DA SILVA TEATRO

DIANNY CAROLINA DE MEDEIROS SILVA TURISMO

DIEGO DO REGO PEDAGOGIA

EDNA GOMES DE OLIVEIRA RAMOS PEDAGOGIA

EDNAJA FAUSTINO SILVA DE MOURA MESTRADO EM TURISMO

EMANUELE DE FREITAS BAZÍLIO COMUNICAÇÃO

EMMILY CRUZ CIRILO DA SILVA ODONTOLOGIA

ERIC INACIO DE MEDEIROS TEATRO LICENCIATURA

ERICK CAUANN MARQUES ALENCAR HISTÓRIA (LICENCIATURA)

ERIKA CRISTIANE PINHEIRO DE LIMA RÁDIO E TV

FAGNER ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA COODENADOR

FELIPE ARAÚJO DA PAZ PUBLICIDADE E PROPAGANDA

FELIPE AUGUSTO DIAS DE FREITAS BIBLIOTECONOMIA

FELIPE GUSTAVO DE MOURA AMÉRICO COMUNICAÇÃO SOCIAL RÁDIO E TV

FELIPE RAÍ AZEVEDO FREIRE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

FERNANDO DE MEDEIROS SILVA GEOGRAFIA

FLÁVIA CRISTINE M. THEODORO FARMÁCIA

FLAVIA ELLEN ROCHA DE LIMA QUIMICA LICENCIATURA

FLAVIA LEITE RODRIGUES ADMINISTRAÇÃO

FLAVIANA SANTOS DE LIMA PEDAGOGIA

FRANCIARA MARIA GOMES ALVES ODONTOLOGIA

FRANCISCA RUTH ANDRADE DA COSTA AGRONOMIA

FRANCISCO FRANCIMAR DOS SNATOS SILVA TEATRO

FRANCISCO HIAGO DE L. MACIEL JORNALISMO

FRANCISCO HOLANDA CAVALCANTE NETO EDUCAÇAO FÍSICA

FRANCISCO RODOLFO DA SILVA NETO JORNALISMO

GABRIELA FLOR ALENCAR PUBLICIADE E PROPAGANDA

GABRIELY NASCIMENTO VARELA SERVIÇO SOCIAL

GLENIA MARIA DA SILVA FREITAS TEATRO

GUILHERME HENRIQUE R. CAVALCANTE DE OLIVEIRA LETRAS - PORTUGUÊS

HELENA GABRIELA CUNHA DE ARAÚJO NUTRIÇÃO

HELENA RODRIGUES DE ARAÚJO JORNALISMO

HILCA HONORATO COORDENADORA

ISABELLE DA SILVA PEREIRA SERVIÇO SOCIAL

ISAIANE MEDEIROS NUTRIÇÃO

ÍTALO IAGO ALBANO BRAZ RÁDIO E TV

IZABEL CRISTINA DAS CHAGAS SOUZA PEDAGOGIA

JANINE CONCEIÇÃO DE ARAÚJO E SILVA PSICOLOGIA

JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO ENFERMAGEM

JARCIARA LUIZA DE OLIVEIRA ARTES VISUAIS

JÉSSICA DA SILVA GADELHA BIBLIOTECONOMIA

JÉSSICA DE OLIVEIRA INÁCIO ENFERMAGEM

JÉSSICA NAIARA SILVA NERES ENFERMAGEM

JOANA KAROLINA DE A. BEZERRA BIBLIOTECONOMIA

JOANA MARESSA PAIVA FELIPE SERVIÇO SOCIAL

JOÃO DANIEL DE LIMA SIMEÃO CIÊNCIAS SOCIAIS

JOÃO MARIA GOMES FIGUEREDO BIOMEDICINA

JOÃO PAULO MEDEIROS MAMEDE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

JOELSON DA SILVA FERREIRA CIÊNCAIS E TECNOLOIGA
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JOMAR FABIO SILVA DE CARVALHO COMUNICAÇÃO SOCIAL

JORDAN CARLOS SILVA DE MEDEIROS FARMÁCIA

JOSÉ ALVES DE LIMA NETO PEDAGOGIA

JOSÉ EVERTON DA SILVA LINHARES CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

JOSELITA DE SOUZA SILVA ARTES VISUAIS

JOSIANE DA SILVA LIMA PEDAGOGIA

JUCIÊ BORGES DA FONSECA TEATRO

JUCIENE ALMEIDA DOS SANTOS NUTRIÇÃO

JÚLIA DA CRUZ CARVALHO JORNALISMO

JULIANA CAVALCANTI ALVES TEIXEIRA SILVA NUTRIÇÃO

JÚLIO DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR EDUCAÇÃO FÍSICA

JULIO GABRIEL MEDEIROS DE SOUZA PONTES PEDAGOGIA

KARLA DANNYELLI DA CRUZ MOURA NUTRIÇÃO

KAROLYNY ALVES TEIXEIRA DE SOUZA SERVIÇO SOCIAL

KELLY BEZERRA DE OLIVEIRA SERVIÇO SOCIAL

KLEDIOGENES FERNANDES NOBREGA RÁDIO E TV

LAÍS FERNANDES GALDINO DA SILVA JORNALISMO

LAIZE GABRIELE DE CASTRO SILVA FISIOTERAPIA

LARISSA FERNANDA E. DO NASCIMENTO FISIOTERAPIA

LARISSA KARLA GRACIANO PESSOA ENFERMAGEM

LEILANE ASSUNÇÃO

LEONARDO MENESES PEREIRA MÚSICA (BACHARELADO)

LETÍCIA RÉGIS DE ALMEIDA ED. FÍSICA

LIZETE BARBOSA DA NÓBREGA JORNALISMO

LOUISE MARIA OLEGARIO DOS SANTOS MELO GESTÃO EM SIS. E SERVIÇOS DE SAÚDE

LUAN SOUZA DA FONSECA ECOLOGIA

LUANA KAREN DE LIRA MONTEIRO ARTES VISUAIS

LUANA OLIVEIRA QUIRINO ENFERMAGEM

LUCIANA MELO DE LACERDA

LUCIANA MENDES FONSECA RÁDIO E TV

LUCIENE CASADO COORDENADORA

LUCIFRANKLIN VITORINO FERREIRA TEATRO

LUIS MIGUEL LASZKIEWICZ LINEAL ROMERO 
VERDEJO FILOSOFIA (L)

LUIZ FERNANDO DE S. MIRANDA ENG. CIVIL

MAIARA PACÍFICO DOS SANTOS SERVIÇO SOCIAL

MAIEÇA MENDES DE LIMA DANÇA LICENCIATURA

MAÍRA SARA MIRANDA CORDEIRO ARTES VISUAIS

MANOEL ADALBERTO DA COSTA JÚNIOR COMUNICAÇÃO SOCIAL

MARCELO DOS SANTOS CHAVES COODENADOR

MÁRCIA VANESSA F. DE M. SOUZA FISIOTERAPIA

MARCOS ADLLER DE ALMEIDA NASCIMENTO COORDENADOR

MARIA CATIANY NICACIO DA COSTA PEDAGOGIA

MARIA DA CONCEIÇÃO DAVI BIBLIOTECONOMIA

MARIA JANE CHELLY DE O. INÁCIO BIBLIOTECONOMIA

MARIA LUÍSA LIMA DA NÓBREGA PSICOLOGIA

MARIA VANÊSSA MORAIS DA SILVA PSICOLOGIA

MARIANA FERNANDES DE ALMEIDA SILVA ENFERMAGEM

MARIANA SILVA DE SOUZA LIMA

MARIANNA CARLA COSTA TAVARES PEDAGOGIA
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MARÍLIA DO VALE GÓIS PACHECO MEDEIROS PEDAGOGIA

MARINA MARIA VIEIRA DE FIGUEIREDO CALDAS MEDICINA

MARLEY HUMBERTA LIMA DE SOUZA DOS SANTOS HISTÓRIA

MARX DE OLIVEIRA FERNANDES ODONTOLOGIA

MIKA HAKKINEN RODRIGUES DA SILVA JORNALISMO

MILENA DE OLIVEIRA AGUIAR EDUCAÇÃO FÍSICA

NAASSOM ALVES DO NASCIMENTO ENFERMAGEM

NÁIADE RODRIGUES SOARES PEDAGOGIA

NARJARA CARVALHO DA COSTA EDUCAÇÃO FÍSICA

NIKE NILVAN DA SILVA PINTO TEIXEIRA DAS NEVES ENG. QUÍMICA

OSWALDO NEGRÃO COORDENADOR

PABLO VICTOR DE ARAÚJO GOMES MEDICINA

PAULYANNE A. DE OLIVEIRA GESTÃO DE S. E S. DE SAÚDE

PERCYDES RAYANE CUNHA CAVALCANTE PEDAGOGIA

PHILIPE GABRIEL DOMINGOS FRANÇA ED. FÍSICA

PRISCILLA BRENDA FONSECA DANTAS MEDICINA

PRISCILLA CAVALCANTE DE ARAUJO COODENADOR

RAÍSSA JERONIMO DE BRITO ENFERMAGEM

RAQUEL ELLEN DA SILVA NASCIMENTO LICENCIATURA EM DANÇA

RAQUEL LIMA DA COSTA SERVIÇO SOCIAL

RAQUEL TEIXEIRA DE BRITO DIREITO

RENATHA CELIANA DA SILVA BRITO NUTRIÇÃO

REYBSON BENTO COSTA ZOOTECNIA

RHUAN EMANUEL RODRIGUES DANTAS PSICOLOGIA

RICARDO LUIS DE S. MOREIRA JORNALISMO

RITA DE CÁSSIA LIRA DA SILVA ENFERMAGEM

ROBERTTHA FIGUEIRÊDO DE ARAÚJO SERVIÇO SOCIAL

ROSALTIVA PEREIRA DANTAS GEOGRAFIA

ROZANA FERREIRA CHAGAS JORNALISMO

RUBENICKE DOUDEMENT DE SIQUEIRA TURISMO

RUTHINEIA DIOGENES ALVES UCHOA LINS COORDENADORA

SAMIR SANTOS DE AQUINO MEDICINA

SANDRO SIDERLEY A. DE OLIVEIRA ENG. DE ALIMENTOS

SEBASTIÃO DE SALES SILVA MESTRADO EM ARTES

SILVANO CARLOS LOPES JÚNIOR ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

SIRLEIDE GLAUCIA DA SILVA BIBLIOTECONOMIA

SOHARA OHANA TELÉMACO DE FREITAS ENFERMAGEM

TAMIRES LEITE COSTA BIOMEDICINA

TARCÍSIO SANTIAGO GOMES FILHO ENGENHARIA CIVIL

TASSILA GOMES MAIA MEDICINA

THALITA DE SOUZA GURGEL ENG. AMBIENTAL

THAYNA LARISSA DA SILVA RABELO ECOLOGIA

THAZIA M. A. MAIA COORDENADORA

THYAGO ROBSON ARAUJO ALVES ARQUITETURA E URBANISMO

THYAGO THAYRONNE CAMPOS PINHEIRO PEDAGOGIA

TIAGO LINCKA COORDENADOR

ULLY FERREIRA LEITE NUTRIÇÃO

VERÔNICA EULÁLIA DE MEDEIROS ARTES VISUAIS

YASMIN BEZERRA CABRAL ENFERMAGEM

YONARA CLAUDIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO
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