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CORDEL 
por José Anacleto 03/08/2017

O QUE É TRILHAS 
POTIGUARES...

Consiste em um Programa,
Projeto de extensão
Que visa aproximar
Fazer uma interação
Entre a Universidade ( UFRN)
E a pequena cidade
Que fizer a adesão..

O público deste Projeto
Que é o Trilhas Potiguares,
São Municípios menores
Com até quinze milhares
A princípio a exigência
Será dada a preferência
Apenas pra estes lugares.

É um programa em conjunto
Projeto de extensão
Com os demais Municípios
Que fizerem a adesão
Com diversas oficinas
E interação das rotinas
Daquela população.

Entre seus objetivos
É o de Identificar
A realidade econômica
E social do lugar
Conhecendo a cultura,
O ambiental e a estrutura
Que tem aquele lugar.

Desenvolvendo projeto
Específicos por setores
Integrandos os alunos
Técnicos e professores,
Lideres da comunidade
Conforme a necessidade
Respeitando seus valores.

Execução de ações
E estudos localizados
Rumo ao desenvolvimento

Do público “ selecionado”
E se preciso intervir
Visando contribuir
E alcançar bom resultado.
Articulando projetos
Para formar parcerias
Com a UFRN
E os Municípios “guias”
Pra melhor desenvolver
Na construção do saber
Melhorando o dia a dia...
Além de contribuir
Numa parte “crucial”
E no processo acadêmico
De todo este pessoal,
Entre palestra e “deveres”
Compartilhando saberes
No seu viver social.

Identificar lideranças
Os mais diversos valores
Capacita-los pra serem
Seres multiplicadores
Multiplicando ações
Procurando soluções
E agentes transformadores.

Este programa atua
Já a mais de vinte anos
No Rio Grande Norte
Articulando os planos
Com seus parceiros e agentes
Com as parcelas mais carentes
Minimizando seus “danos”.

O programa associa
Prima Pela qualidade
Na formação acadêmica
Pra sociabilidade
Do diferente ao análogo
Promovendo o diálogo
De ensino e sociedade.

Durante seus “ muitos anos”
“O Trilhas ” busca caminho
Entre pesquisa e ensino
Aos poucos, “devagarzinho”
Rumo à inserção social
No espaço “aqui” e Global”.

Sempre com amor e carinho...
Dezenas de Municípios



Foram e serão contemplados,
Em dois mil e dezessete
Vinte cinco selecionados
E o trilha vai caminhando
Aprendendo e ensinando
Fazendo História no Estado.

Nas ações cotidianas
Nos seus enfoques temáticos
O Trilha é maravilhoso
Este projeto é “Fantástico”
Na integração de “seus seres”
Abrange muitos saberes
Dos físicos aos matemáticos.

De forma que estimule
Ampla participação
Proporcionando saúde
Lazer e Inovação,
Como mais uma saída,
Pra qualidade de vida
De cada população.

Menino, digo e confesso,
Garanto que não sabia
Não tinha visto falar
E nem ideia fazia
Que o projeto é arretado
Até ter presenciado
E participar um dia.
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Expediente



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

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

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

Apresentação



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

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

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

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

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

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



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

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

Natal/RN, outubro de 2017

Breno Guilherme de Araújo Tinoco Cabral
Coordenador Geral do Programa e Pró-Reitor Adjunto de Extensão
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Cronograma
31 DE MARÇO

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

25 DE MARÇO A 30 DE ABRIL
Reunião para dimensionamento das Oficinas, Demandas e

Potencialidades nos municípios.
Visita aos municípios.

24 DE ABRIL A 19 DE MAIO
Seleção e formação das equipes de estudantes.

21 DE MAIO
Seminário: Diretrizes do Programa Trilhas Potiguares.

24 DE ABRIL A 5 DE JUNHO
Planejamento das atividades a serem executadas nos municípios em 

acordo com as demandas levantadas pelo município.

30 DE JULHO A 5 DE AGOSTO
Realização das atividades no municípios.

06 DE OUTUBRO
Seminário de Avaliação das Trilhas Potiguares.

25 A 27 DE OUTUBRO
Participação das equipes na CIENTEC

01 A 15 DE AGOSTO 
Seleção de equipes para o trilhas internacional Brasil/África

26/10 A 06 DE NOVEMBRO
Semana de ações dos alunos do trilhas internacional em Moçambique.
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 INHARRIME 

O Município de Inharrime na Província de Inhambane em Moçambique tem na 
agricultura sua principal alternativa econômica para sua população, embora o turis-
mo também começe a se desenvolver na porção litorânea. Também aparece como 
alternativa econômica o comércio e serviços diversos, a exemplo do comércio de 
horti-frutigranjeiros, bens alimentícios, além de empregos em serviços públicos e 
privados. O Programa Trilhas Brasil-Moçambique foi de fundamental importância es-
pecialmente para o sistema educacional, uma vez que foram desenvolvidas oficinas 
e reuniões de trabalho em escolas, tendo como público-alvo professores, gestores, 
coordenadores acadêmicos e estudantes.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO – 5000 pessoas 

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 12 

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES UFRN - 09 

QUANTIDADE DE COORDENADORES UFRN - 02 

NUMERO DE AÇÕES – 30 ações 

QUANTIDADE DE DISCENTES UP – 06 

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES UP - 04 

QUANTIDADE DE COORDENADORES UP – 02

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

O desenvolvimento das oficinas abordando temas como Saúde, prevenção do sui-
cídio, saúde e higiene pessoal (incluindo saúde bucal), educação ambiental, práticas 
pedagógicas, currículo escolar, metodologias educacionais, oficina de dança e músi-
ca, brincadeiras, artes, pintura, dificuldades e desafios da sala de aula e da gestão es-
colar, se constituíram de fundamental importância no contexto geral do projeto e no 
que concerne a capacidade de transformação da realidade social e comunitária que 
trabalhamos e vivenciamos, bem como quanto à capacidade de formação pessoal, 
profissional e técnica da equipe de trilheiros. A integração e intercâmbio de experi-
ências entre os membros da equipe foi aspecto de suma importância, especialmente 
entre a equipe brasileira e a equipe moçambicana.

CONTINUIDADE 

As nossas ações desenvolvidas no contexto do Programa Trilhas Brasil-Moçambique 
abriram espaço para novas parcerias e cooperação, tanto no âmbito educacional 
quanto social. Existe possibilidade de realização de cursos de capacitação e qualifica-
ção de professores em diferentes níveis de ensino (primário, secundário e superior), 
desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão em parceria com a Universida-
de Pedagógica e governos provinciais e distritais, a exemplo de projetos com vistas 
ao desenvolvimento local e regional, com viés produtivo e técnico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do intercâmbio de ideias, conhecimentos e experiências, tanto no contexto 
da equipe de trilheiros brasileiros e moçambicanos, quanto no que concerne as ex-
periências e vivências dos trilheiros com as comunidades, atores sociais envolvidos 
nas oficinas, reuniões e dinâmicas de grupo, observa-se que o projeto apresentou 
total êxito, atingindo os objetivos delineados e as metas traçadas. Nesse sentido, 
acredita-se que as dificuldades e os desafios existentes nessa primeira experiência 
de internacionalização do Programa Trilhas Potiguares em Moçambique, mas princi-
palmente tendo em vista o êxito das ações, se pode pensar na consolidação do pro-
cesso de internacionalização do Programa, quiçá com possíveis propostas a serem 
desenvolvidas em outros países.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

“Nem nos meus melhores sonhos imaginei viver uma experiência como essa, 
é muito gratificante poder retribuir não só à nossa comunidade mas como 
em outro país as experiências e conhecimentos que adquirimos na academia” 
(Luan Thallyson – Aluno do curso de Enfermagem - UFRN) 

“Foi uma experiência incrível, a qual troquei conhecimentos acadêmicos e 
culturais. Essa viagem se resume em três palavras: fantástica, inesquecível e 
especial “ (Lua Pereira – Aluna do curso de Educação Física - UFRN)
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BENTO FERNANDES
O município de Bento Fernandes originou-se de aglomerado de quatro proprieda-
des rurais: 1) Uma área que sai da terra da formiga no município de São Tomé de 
quem surgiu o topônimo “Barreto” dado ao riacho e a localidade que mais tarde viria 
a se formar naquele local; 2) Pertencente a Joaquim Nicácio Nunes; 3) Pertencente 
a Manoel Rafael Arcanjo; e 4) pertencente a Bento Fernandes de Macedo. Com o 
tempo essas quatro propriedades constituíram uma povoação, denominada Barreto 
que por força do hábito, por volta do início do século XIX, se beneficiava com a água 
vinda do riacho Barreto, riacho este que até os dias de hoje, beneficia a população 
em geral com água para o consumo animal e para plantio.

 Os primeiros registros em documentos históricos sobre ocorrência de posse 
das terras do Tabuleiro do Barreto apontam para o ano de 1804. Entretanto, somente 
no ano de 1822, os senhores Luiz Gomes da Silva, Caetano da Silva Sanches e Gaspar 
Rebouças, receberam as sesmarias do riacho do Barreto. Foi este mesmo, Caetano da 
Silva, o filho e xará do Governador da Capitania do Rio Grande do Norte, que liderou 
um movimento popular em Natal, ajudou na construção da torre da igreja de Santo 
Antônio e doou o galo de bronze que até hoje existe.

 Algumas figuras se destacaram na história de Barreto. Entre elas, podemos 
destacar duas personalidades: a) Carlos Augusto Carrilho de Vasconcelos (1849-
1920), senhor de engenho em Ceará Mirim, responsável pela construção da capela 
de São Sebastião e também pelo desenvolvimento da atividade agrícola no povoado 
de Barreto, seja pelas compras ou pelos auxílios financeiros; b) Bento Fernandes de 
Macedo (1848-1925), agricultor, proprietário desde 1870, chegando a ser Delegado 
de policiada da comunidade, conseguindo conquistar a todos com sua simpatia, de-
dicação e solidariedade; com família de 18 filhos ao final de sua existência, pautada 
pela honestidade e pelo labor.

 Bento Fernandes de Macedo morreu, assassinado, no ano de 1952, na tenta-
tiva de debelar um tumulto ocorrido durante uma novena, em frente a capelinha do 
sagrado coração de Jesus, por um grupo de forasteiros. A referida capelinha ainda 
hoje existe, testemunha daquele dramático momento constituindo-se em patrimô-
nio histórico do Município.

 Após o trágico incidente com Bento Fernandes, a população local, manifes-
tou o desejo de mudar o nome do Município, o que só ocorreu aos 31 de dezembro 
de 1958 por força da lei n° 2.353, quando Barreto passou a se chamar oficialmente 
Bento Fernandes, em homenagem ao delegado que virou história.

 Atualmente, o município tem quase 6 mil habitantes, com uma economia 
voltada para a agricultura que gera um comercio dentro e fora da cidade, além do 
funcionalismo público em níveis estadual e municipal. Ela ainda identifica 13 assen-
tamentos. 

 A importância de programas como o Trilhas Potiguares para os municípios 
com características semelhantes ao município de Bento Fernandes, em especial, que 
foi o local de atuação da equipe é de um valor imprescindível para a população que 
não é apenas convidada a participar de uma programação, mas é estimulada a mon-
tar sua própria programação; e a procurar identificar suas próprias necessidades para 
todos juntos buscar soluções viáveis. 

E a relevância está no conjunto: população e ambiente cientifico juntos, melhoran-
do a sociedade a cada avanço com benefícios influenciando aspectos da educação, 
saúde e lazer das pessoas.   
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RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDOS – 336 

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 15

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 11cursos

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2

NUMERO DE AÇÕES – 35

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Algumas ações devem ser citadas por causa do impacto que se criou no ambiente 
como por exemplo, a reunião com idosos que se sentiram muito bem, participativos 
sendo muito proveitoso para a realidade do município. A questão do meio ambiente 
trabalhada com as crianças que passaram a enxergar e respeitar o meio ambiente, 
influenciando bastante na educação ambiental deles, bem como o espaço para o 
plantio.

CONTINUIDADE

As ações com possibilidades de continuidade na comunidade de Bento Fernandes 
poderia ser a formação continuada para professores com uma equipe de multipro-
fissionais atuando junto. 

O curso de primeiros socorros que poderia ser reformulado e aplicado com mais 
recursos, inclusive pelos profissionais da atenção da saúde básica do município, bem 
como o trabalho sobre diabetes e hipertensão ampliado.
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Trilhas Potiguares, no intuito sempre de contribuir com a população de municípios 
do estado do RN, atingiu seu objetivo ao realizar, junto com o município de Bento 
Fernandes, atividades que incentivaram e promoveram o desenvolvimento nas diver-
sas áreas, em especial saúde e educação.

Nesse projeto é possível apresentar medidas de intervenção que colaborariam para 
o desenvolvimento, apesar de todas as precariedades que possam existir, ou seja, no 
Trilhas manuais ou modelos engessados não solucionam nem contribuem. A vivên-
cia ajudou a personalizar a nossa contribuição para o município de Bento Fernandes. 

RELATOS 

 “Estar atento a realidade de cada indivíduo que não pertence ao seu contexto 
comum e procurar criar pontes. É uma experiência incrível ao ser humano sair 
do seu lugar-comum.”

“Sinto-me realmente grato em poder participar deste projeto e estimulo a ou-
tros participarem também e se tornarem integrantes dessa família que é bem 
grande, os trilheiros da UFRN”. Discente: Bruno Silvino Matias

“Quero tão somente agradecer por esta rica oportunidade de participar de um 
projeto tão importante, por a partir das oficinas que participei , pude perceber 
as várias possiblidades de inovar a partir de recursos acessíveis a todos.” Inte-
grante da Comunidade.
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CAIÇARA DO NORTE

A cidade conta com aproximadamente seis mil habitantes que vivem basicamente da 
pesca artesanal, com atividade típica para pescaria do peixe voador, do comércio, da 
aposentadoria de parte da população idosa e de alguns serviços públicos básicos. 
Esse município é relativamente novo dentre os que foram emancipados no estado e 
teve sua origem a partir da divisão da cidade de São Bento na década de noventa, 
mais especificamente em 1993.

Em agosto de 2017, a cidade recebeu o Programa Trilhas Potiguares, que desenvol-
veu atividades nos mais diversos setores como educação, cultura, saúde, agricultura 
e atividade pesqueira. Essas atividades levaram conhecimento para a população em 
geral, integrando saberes que são desenvolvidos na UFRN por estudantes de gradu-
ação, pós-graduação, professores e técnicos administrativos.

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO - 1272

QUANTIDADE DE DISCENTES DA UFRN - 13

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 13

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2

NUMERO DE AÇÕES - 34

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Mulheres não tinham conhecimento de exames básicos de saúde e passaram a co-
nhecer e compreender a importância. Além disso, puderam esclarecer dúvidas com 
as alunas da área da saúde.

Alunos da UFRN relataram não conhecer as reais necessidades da comunidade em 
relação à saúde e as experiências vividas proporcionaram a aprendizagem para ade-
quação da linguagem a públicos variados a partir de diferentes grupos de saberes, 
ou seja, formações em diferentes cursos de graduação, além do trabalho em grupo 
que foi realizado por eles.

Crianças das creches ficaram motivadas a manterem uma alimentação saudável e a 
transporem o conhecimento adquirido aos seus familiares. Além de ter sido uma boa 
maneira de reforçar o que eles já sabiam e o que as professoras orientam em sala.

Professoras da educação infantil passaram a ter um novo olhar sobre a contação de 
histórias, a partir de técnicas apresentadas pelos alunos do Trilhas; e aprenderam a 
confeccionar os seus próprios fantoches e outros tipos de brinquedos a partir de 
materiais recicláveis.
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Nas oficinas de “Produção de horta vertical” houve uma grande interação dos parti-
cipantes, com a abordagem da prática da reciclagem, houve a confecção do modelo 
de horta vertical utilizando duas garrafas PET, arame e adubo. Os participantes saí-
ram da oficina com ar de satisfação, levando suas hortas suspensas, confeccionadas 
por eles mesmos, e com sementes de hortaliças. Na oficina “Alimentação saudável 
para crianças”, várias crianças eram carentes de informação, outras bem informadas, 
e as mesmas incentivavam umas as outras a se alimentar saudavelmente.

Na oficina “O uso de cordel em sala de aula” foram produzidos 4 mini cordéis pelas 
professoras participantes, alguns com temas políticos, valorização da cidade e outros 
sobre a indisciplina dos alunos, expressando o sentimento dos professores quanto 
ao tema naquele momento.

Na oficina “Somos normais, somos diferentes”, ocorreu uma construção coletiva de 
conscientização e reflexão, enfatizando a valorização dos sujeitos e suas diferenças 
no contexto escolar em uma perspectiva de inclusão social dos alunos com necessi-
dades educacionais especiais, de forma a desenvolver métodos criativos de constru-
ção e adaptação da realidade no ensino junto com os docentes.

Na roda de conversas sobre humanização no serviço público os servidores se sen-
tiram motivados ao trabalho em grupo e demonstraram interesse em desenvolver 
atividades conjuntas;

As atividades realizadas no assentamento rural mostraram aos nossos estudantes 
trilheiros a importância de difundir o conhecimento em qualquer tipo de espaço 
territorial;

Duas semanas após o encerramento das ações do Trilhas Potiguares na cidade, o 
prefeito enviou vídeos aos coordenadores da equipe mostrando apresentações cul-
turais que estavam sendo desenvolvidas nas escolas, informando que o desenvolvi-
mento destas ações eram fruto do trabalho do Trilhas Potiguares na cidade. 

CONTINUIDADE

Encontros periódicos com os profissionais da educação promovendo o acompanha-
mento dos resultados das ações realizadas na semana de ações do Trilhas Potigua-
res, fornecendo suporte as principais dificuldades dos educadores no seu dia-a-dia 
em sala de aula.

Realizar exposição fotográfica com o material produzido pelos participantes da ofi-
cina de fotografia, com o tema “Minha Caiçara é linda”, contendo fotos que repre-
sentassem a cidade. Como também, expor esse material em uma página web para 
divulgar o potencial turístico da região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cidade de Caiçara do Norte localizada a apenas 180 km da capital potiguar pode 
ser caracterizada como um espaço urbano com necessidades formativas de ordem 
social, educacional e ambiental semelhante a todos municípios brasileiros que não 
possuem em seu entorno centros de formação em nível técnico. A inserção do pro-
grama trilhas potiguares para realizar atividades de extensão nesse espaço, se confi-
gura como um momento impar para troca de saberes tanto para a equipe da UFRN 
(Servidores e Estudantes) que desenvolve as ações como para a população local. 
Isso ocorre porque como espaço escasso do saber acadêmico e diante as diferentes 
dificuldades de infraestrutura que o município apresenta, nossos estudantes pude-
ram compreender que nem sempre em sistemas ideias o homem pode desenvolver 
saber/conhecimento, pois ações relativas a inserção de conhecimento sobre susten-
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tabilidade, saúde, diversidade, educação, agricultura e cultura foram temáticas ex-
ploradas por nossos trilheiros nesse contexto. Esse processo se configura de grande 
importância para a formação profissional dos nossos estudantes e a produção de 
conhecimento para a população do município de Caiçara, já que muitos são os mo-
mentos de interação/integração entre ambas as partes. 

É nesse contexto de integração que o programa trilhas potiguares atuou na cidade 
de Caiçara do Norte/RN, desenvolvendo ações voltadas para a formação e capacita-
ção profissional de todos que fazem o município, em especial, para os servidores e 
estudantes tendo em vista que esse foi o público alvo primário das ações.

 RELATOS 

“Muitos se enganam que o Trilhas Potiguares é apenas um projeto de exten-
são da Universidade, mas só quem realmente participa sabe que as mudanças 
desse projeto se estendem não só à comunidade local dos municípios nos 
quais passamos uma semana trabalhando em diversas áreas, as mudanças 
acontecem principalmente dentro de nós, da equipe. Saímos do conforto de 
nossa casa, dos nossos dias e agendas com horários e compromissos certos, 
e partimos pra uma realidade totalmente diferente, onde a improvisação, a 
motivação de fazer o bem e passar o mínimo dos nossos conhecimentos nos 
move para que cada oficina seja bem executada. Esses conhecimentos podem, 
muitas vezes, mudar a realidade dessas famílias.  

Profissionalmente, saímos com o olhar apurado para os pequenos detalhes, 
antes despercebidos por nós, já que a experiência do Trilhas nos proporciona  
olhar para o outro com mais empatia, respeitar sua história, suas vivências 
e pensar em formas que nossa profissão   pode   ajudar   as   mais   diversas   
comunidades. Nossa visão de cidadãos, estudantes e futuros profissionais se 
transforma ao sairmos da nossa zona de conforto para usar nosso poder de 
adaptação e versatilidade na transmissão de nossos conhecimentos. Muitas 
vezes, somos retribuídos com os olhares atentos de jovens e adultos, com os 
abraços e os chamados por tia dos pequenos, e com conselhos valiosos dos 
mais velhos. 

Aprendemos bem mais que eles, retornamos para casa com uma bagagem 
um pouco maior, mas não mais pesada, a alma encontra-se leve por ter feito 
parte de algo tão grandioso, porém repleta de conhecimentos e muitas vivên-
cias. Não tem equações que mensurem o tanto de conhecimento ou capítulos 
de livros que nos expliquem a grandeza de ser trilheiro. O projeto Trilhas Po-
tiguares não cabe no Lattes, porque vai além das paredes das salas de aula e 
laboratórios de pesquisa, extrapola as barreiras físicas da universidade, esta-
mos vivendo realmente a profissão que escolhemos ser, aprendendo na práti-
ca, e principalmente, estamos semeando o bem, o amor e colhendo sorrisos e 
olhares de gratidão.”

Jaquiele Ferreira de Melo, estudante de Engenharia de Alimentos.
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“Foi ótimo conhecer pessoas como vocês do Trilhas Potiguares pois vocês 
ajudaram a nossa equipe do Centro Educacional Crescendo e Aprendendo a 
melhorar mais ainda o nosso trabalho e incentivou mais ainda a gente por 
em prática as nossas ideias para as crianças, vocês mudaram até mesmo as 
crianças pois elas só falam em reciclagem e até mesmo o que eles vê de ma-
teriais recicláveis na rua eles perguntam o que se pode fazer, serve pra fazer 
alguma coisa importante, e isso é sempre trabalhado em sala de aula, fora a 
reciclagem a gente funcionário eu digo por mim e todas as minhas colegas 
adoramos todas as oficinas que foi feita pois mudou até algumas coisas pes-
soas, alguns hábitos, agradecemos pela dedicação que vocês tiveram com a 
zona rural pois ficamos muito felizes com a visita de todos vocês falo por mim 
e minhas amigas de trabalho e o que eu tenho a dizer é que volte sempre!!!”

Luciana Barbosa Ribeiro, professora da Educação Infantil no Assentamento 
Nova Olinda I, Caiçara do Norte

 



RELATÓRIO ANUAL    TRILHAS POTIGUARES  -  2017

32



RE
LA

TÓ
RI

O 
AN

UA
L  

  T
RI

LH
AS

 P
OT

IG
UA

RE
S  

-  
20

17

33

CO
O

RD
EN

AD
O

RE
S:

 P
AU

LA
 R

EJ
AN

E 
FE

RN
AN

D
ES

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  P
IO

 M
AR

IN
H

EI
RO

 D
E 

SO
U

ZA
 N

ET
O



RELATÓRIO ANUAL    TRILHAS POTIGUARES  -  2017

34

CARNAÚBAS DOS 
DANTAS

A imersão em Carnaúba dos Dantas, cidade localizada a 219 km da capital do Rio 
Grande do Norte, permitiu a equipe do Trilhas Potiguares conhecer um pouco a 
respeito de sua história. A visita ao Monte do Galo nos fala sobre as romarias e a fé 
da população. O monte é um local de peregrinação para os fiéis e de contemplação 
para os turistas. Os sítios arqueológicos nos permitem levantar perguntas a respeito 
de como os homens da pré-história se relacionavam com a natureza, com o mundo 
a sua volta e com o grupo. A Filarmônica 11 de Dezembro nos faz lembrar que Car-
naúba foi elevada à categoria de cidade no dia 11 de dezembro de 1953, desmem-
brando-se da cidade de Acari. No repertório da Filarmônica ouvimos a Valsa Royal 
Cinema, escrita por Tonheca Dantas, músico carnaubense. O horto florestal da cida-
de nos ensina sobre as relações políticas e amizade existentes entre Donatila Dantas, 
poetisa carnaubense, e o político Café Filho. Atendendo aos pedido da amiga, ele 
mandou erguer o horto florestal na cidade. Somado a história local, a imersão em 
Carnaúba dos Dantas nos permitiu vivenciar um pouco da hospitalidade seridoen-
se, característica construída por meio de sua história ligada a pecuária. A execução 
do Trilhas permitiu uma troca de conhecimento significativa entre a comunidade e 
a equipe. Deixamos no local projetos que serão continuados ao longo do ano de 
2017, e os moradores deixaram em nós o sentimento de que o conhecimento tem 
capacidade de transformar, de que a universidade deve ser fazer presente e atuante 
dentro da comunidade.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO -1.089

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 5

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 5

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 2

NUMERO DE AÇÕES - 16

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Durante a execução do Trilhas iniciamos o projeto de coleta seletiva e de apoio aos 
catadores de lixo. Acreditamos que a execução desse projeto será transformadora, 
pois, evitará a formação de lixões e melhorará as condições de trabalho dos cata-
dores.

CONTINUIDADE

Durante a semana de atuação, conseguimos elaborar 3 ações que terão possibilidades 
de continuidade sendo estas: a) treinamento sobre o uso de equipamentos de pro-
teção individual (EPI) nas cerâmicas de Carnaúba dos Dantas, b) criação de uma rede 
de colaboradores com a coleta de seletiva de produtos recicláveis, c) o descarte cons-
ciente de remédios vencidos e/ou sem uso. Para que isso seja possível, os professores 
coordenadores do Trilhas que atuaram no município criarão projetos de extensão que 
ajudarão a dar suporte a continuidade das ações. Somado a isso, foi montado uma 
comissão com membros da comunidade para que ajudem na execução.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação no Trilhas Potiguares permitiu aos membros da equipe perceberem na 
prática a importância da interação entre ensino, pesquisa e extensão, tripé susten-
tador do ensino superior. A ação de extensão nos ensina que o conhecimento não 
se produz apenas no ensino e na pesquisa, dentro dos muros da universidade. Ele 
também é produzido e transformado no contato com a comunidade. A imersão na 
comunidade permitiu a equipe perceber que a extensão torna o nosso olhar mais 
sensível a captar as múltiplas relações existentes entre prática e teoria. E, principal-
mente, a tornar o nosso olhar sensível as necessidades e sonhos das pessoas.

RELATOS 

“A tarde com os idosos foi uma experiência transformadora quanto ao meu 
modo de falar sobre saúde, a grade curricular de enfermagem assim como 
vários cursos da área da saúde ainda está voltada para o atendimento bio-
médico. Nessa tarde foi mais uma prova de que saúde é uma produção in-
dividual que depende de fatores biológicos, sociais e psicológicos. Olhar para 
uma pessoa em todas essas dimensões não é possível sem a prática de ouvi-la 
e mais do que uma palestra foi isso que fizemos. O Trilhas me proporcionou 
essa experiência que com certeza vou levar para a minha vida profissional, 
diariamente estudamos que devemos ouvir o outro, mas só aprendemos isso 
quando estamos na prática, como exemplo quando estávamos no CRAS (Cen-
tro de referência da assistência social) falando sobre prevenção de quedas, 
uma senhora pediu a palavra para contar que havia perdido o marido por 
uma queda, ela estava emocionada e o que fazer nessas horas, como profis-
sional o que falar? Mas além de enfermeira, eu sou “gente que cuida de gente” 
(Wanda de Aguiar Horta) e sem querer me emocionei também, isso pra mim 
foi gratificante.”

Libna Helen de Melo Lima (Enfermagem)

“Foi um momento de grande aprendizagem e muita alegria e importância na 
vida de todos que participaram. Gostei muito de todos os alunos, como tam-
bém dos professores, das palestras e oficinas. Achei muito legal o telescópio, 
aonde tive a oportunidade de ver os planetas. Aprendi a cuidar mais do meio 
ambiente e trabalhar em grupo, jamais vou esquecer as orientações dos pro-
fessores quando começamos as oficinas da Peça “Chapeuzinho Vermelho e O 
Mosquito Mal. O que mais me marcou foi o carinho de todos e vou levar eles 
pra sempre no meu coração.”

Maria Clara Dantas - Aluna da Escola Municipal Cônego Ambrósio Silva. 9 
anos



RELATÓRIO ANUAL    TRILHAS POTIGUARES  -  2017

36



RE
LA

TÓ
RI

O 
AN

UA
L  

  T
RI

LH
AS

 P
OT

IG
UA

RE
S  

-  
20

17

37

CO
O

RD
EN

AD
O

R:
 M

AR
CE

LO
 D

E 
SO

U
SA

 D
A 

SI
LV

A

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  



RELATÓRIO ANUAL    TRILHAS POTIGUARES  -  2017

38

ESPÍRITO SANTO 

O município de Espírito Santo está localizado a aproximadamente 77 km da cidade 
do Natal, situado na microrregião do Litoral Sul do estado do Rio Grande do Norte. 
De acordo com o último censo realizado pelo o IBGE, o município tem uma popu-
lação de aproximadamente onze mil habitantes, numa área territorial de aproxima-
damente 150 km2. As fontes de renda local estão concentradas principalmente no 
funcionalismo público municipal e estadual, no comércio e na agricultura familiar. O 
município possui uma escola estadual e algumas escolas e creches municipais, além 
de um posto de saúde.

Após a reunião de demandas (Maio de 2017), juntamente com o coordenador da 
UFRN e os gestores municipais, as principais necessidades regiões relatadas pelo 
o município foram: questões relacionadas com o lixo - coleta e limpeza das vias 
públicas; necessidade de uma biblioteca municipal com maior qualidade no acervo 
bibliográfico; formação e capacitação dos educadores da rede municipal de ensino; 
problemas sociais relacionados com o consumo de drogas; práticas de desportos e 
atividades físicas para a prevenção de doenças cardiovasculares e o sedentarismo 
e apoio ao desenvolvimento dos artesanatos, divulgação e iniciativas culturais do 
município.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVOS)

Público atendido: mais de 1.000 habitantes locais, como alunos do ensino funda-
mental e médio, além de gestões municipais, agentes de saúde e moradores locais.

Quantidade de discentes da UFRN: 6 estudantes de 6 diferentes cursos de graduação 
da UFRN.

Quantidade de cursos dos discentes: 6 cursos de graduação 

Quantidade de coordenadores: 1 Coordenador do CCS/UFRN

Número de ações: 27 ações, entre oficinas, mesa-redonda, cinema aberto, noite cul-
tural, palestras, etc.

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVOS)

- Biblioteca Municipal: a equipe contribuiu na atualização do acervo bibliográfico, 
uma vez que centenas de livros foram doados durante o período de atuação do Pro-
grama Trilhas Potiguares no município. Por outro lado, com esta ação, os gestores 
locais contribuíram na recuperação física do espaço com a melhoria da infraestrutura 
da biblioteca. Com esta iniciativa acreditamos que o município passarão a ter novos 
leitores, principalmente crianças, uma vez que o incentivo à leitura foi uma prática 
muito discutida e abordada durante as oficinas oferecidas pela a equipe.

- Conscientização ambiental: a equipe acredita ter contribuído na questão relaciona-
da com o lixo, principalmente no que diz respeito a coleta e a gestão dos resíduos 
domésticos.
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CONTINUIDADE

- Biblioteca municipal – ficamos de contribuir na organização do novo acervo biblio-
gráfico, procurar fontes de financiamento/doação para aquisição de um computador 
para registro do acervo bibliográfico e ferramentas de gestão dos empréstimos.

- Levantamento etnobotânico da flora local – ficamos de analisar um estudo realiza-
do anteriormente a respeito do levantamento etnobotânico da mata do pilão, uma 
das maiores reservas de mata atlântica do estado, situada no município de Espírito 
Santo. Em conjunto com os professores do curso de farmácia e do curso de biologia, 
pretendemos conhecer um pouco mais a respeito da flora e a utilização do conhe-
cimento popular e científico para o desenvolvimento de estudos farmacológicos de 
plantas endêmicas da região.

- Juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, ficamos de desenvolver um es-
tudo voltado para a problemática de saúde pública, principalmente as infecções cau-
sadas por mosquitos e insetos, e também doenças relacionadas com a presença do 
lixo e ausência de saneamento básico.

- Capacitação de pedagogos: pretendemos procurar professores da UFRN na área da 
pedagogia para o desenvolvimento de ações de capacitação juntamente aos educa-
dores e pedagogos da rede municipal de ensino do município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos certos que o Programa Trilhas Potiguares representou um marco importan-
te na nossa relação entre a academia e a sociedade. Também estou certo que o mu-
nícipio terá o maior interesse e prazer em receber mais uma ação do Programa em 
outras oportunidades. Igualmente, que os alunos e o coordenador da ação estarão 
disponíveis para futuras ações, sejam aquelas relacionadas diretamente com a con-
sequência dessa ação, bem como para outras futuras ações nos anos subsequentes. 
Hoje é com orgulho e muita satisfação que temos a certeza que fizemos parte da 
história de sucesso do Programa Trilhas Potiguares da UFRN.

RELATOS 

“Tive tantas experiências nesse projeto... Pude conhecer pessoas que traba-
lham voluntariamente pelo bem estar dos outros. Conheci crianças que mes-
mo na inocência estavam difundindo e levantando a bandeira da cultura 
popular do nosso estado com um sorriso no rosto. Pude ainda conhecer um 
acervo literário incrível, que infelizmente não é explorado. Por fim, pude con-
viver com pessoas agradáveis e super legais durante uma semana, onde pude 
trocar informações, conhecimento e levar esse produto multidisciplinar para a 
população do município.” Ana Priscila, aluna de ciências biológicas.

“Com o Trilhas pude conhecer diversos cursos que são oferecidos pela UFRN e 
ajudar na minha escolha de profissão”. (Aluno do Ensino Médio – Felipe)
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IPUEIRA

Ipueira possui uma área territorial de 127 km². Segundo estimativa do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística-IBGE em 2016, a população municipal era de 2.236 
habitantes, sendo então o terceiro município menos populoso do estado do Rio 
Grande do Norte. O seu Produto Interno Bruto - PIB é de R$ 10.861 mil IBGE/2013, e 
PIB per capita: R$ 8.247,23 IBGE/2013.

Historicamente, a terra era habitada pelos Pegas, nação indígena da grande família 
dos Cariris, município que foi criado pela Lei Estadual nº 3.016, no qual, segundo a 
tradição, seu nome originou-se do hibridismo de iapo – igapó e do sufixo português 
eira, denominando o seu nome como Ipueira, que significa: lagoeiro, terreno alaga-
do ou represa natural.

Em 1925, Nestor Lima relatava que a fazenda Ipueira, possuía engenho de rapadura, 
pequeno açude e lavouras de cereais. Por morte de seu proprietário, João Manoel de 
Medeiros, foram seus bens repartidos entre os filhos, dos quais Francisco Alencar de 
Medeiros e João Alencar de Medeiros se prontificaram a doar o terreno destinado à 
construção de um pequeno povoado e de uma capela em honra de nossa senhora 
do perpétuo socorro, em cumprimento a uma promessa feita por seu pai.

Os doadores, não querendo encarregar-se dos trabalhos da fundação e da direção 
do povoado, fizeram um convite ao Sr. Francisco Quinino de Medeiros, para que ele 
enfrentasse a luta de tão grande glória e honra para a família, o qual aceitou, sem 
vacilar, pois, há muito tempo, tinha esse desejo de trabalhar pelo engrandecimento 
de sua terra. No dia 05 de agosto de 1939, foi inaugurado o povoado, assistido pelo 
Sr. Descartes Mariz de Medeiros, prefeito municipal de Serra Negra do Norte e o 
padre Walfredo Dantas Gurgel, de Caicó.

Considerando o papel das Universidades na sociedade, faz-se necessário criar ações 
que possibilitem, através da interação entre aluno e comunidade, a aplicabilidade 
dos conhecimentos adquiridos em sala de aula à realidade social em que vivem os 
indivíduos.

Com isso, em 2017, foi realizado visita técnica ao município de Ipueira-RN para le-
vantamento das necessidades existenciais da localidade em questão, a fim de execu-
tar ações que pudessem ser ofertadas pelo Programa Trilhas Potiguares;

Várias ações foram realizadas, a fim de proporcionar aos habitantes do município de 
Ipueira – RN novas maneiras de inserção e fortalecimento de políticas públicas volta-
das para o crescimento e bem-estar social, de forma a possibilitar o desenvolvimento 
de mecanismos de atração e manutenção nas diversas áreas: educação, ambiental, 
cultural, saúde, inovação tecnológica e geração de renda para os indivíduos.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO – Crianças, Adultos e Idosos: 110

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 12

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 11

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2

NUMERO DE AÇÕES – 18
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 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

O Projeto Parque Sustentável mais do que a reutilização de produtos que seriam 
descartados, tratou da recuperação de um espaço público. A própria escolha do 
espaço para o parque teve essa visão por parte da representante municipal, uma 
área ao lado do Ginásio Poliesportivo da cidade, já com bancos instalados, mas sem 
uso pela população, apenas por usuários de drogas. A proposta de criar o Parque 
nesse local foi parte da intenção de recuperá-lo para o uso saudável das crianças e 
população ipueirenses.

Ali foram criados brinquedos com pneus usados e uma biblioteca ao ar-livre com 
uma geladeira velha. As crianças se envolveram completamente com a construção 
desse espaço e saíram desse processo como protetoras do local. Além do envol-
vimento das crianças, o Prefeito visitou o local e se comprometeu com todos os 
presentes de aperfeiçoar o Projeto do Parque e garantir a manutenção para a conti-
nuidade do impacto inicial daquele espaço na cidade.

Diante do que foi realizado e pela proposta de renovação iniciada pelo parque, acre-
ditamos que a permanência dele será transformadora para o Município de Ipueira.

CONTINUIDADE

Projeto Parque Sustentável, devido ao compromisso firmado com o Prefeito de pre-
servar e aperfeiçoar o que foi construído; Web Rádio, devido ao interesse dos parti-
cipantes em continuar com a construção da rádio; Descarte – oficina de artesanato 
sustentável, o aprendizado ficou para os participantes; Roda de conversa, devido ao 
interesse do CRAS em dar continuidade a atividade com o público atendido, inclu-
sive tendo ficado com o material usado pelos Trilheiros para conduzir a conversa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das ações realizadas na semana do Trilhas em Ipueira, durante o período 
de 30 de julho a 06 de agosto de 2017, foi possível possibilitar um conhecimento 
diferenciado para os participantes da UFRN nesse projeto, tanto para os alunos que 
elaboraram e executaram as ações e como para as Coordenadoras da equipe. 

Ao longo da semana a equipe aprendeu sobre o município, aprendeu sobre con-
viver, trabalhar em equipe, sobre ouvir o outro, compartilhar, acolher, incluir, sobre 
empatia, gratidão, resiliência e sobre a vida, sua intensidade e impacto, nas lições e 
emoções recebidas da população de Ipueira. 

Acreditamos que assim como foi aprendido e trazido, foi deixado para a cidade mais 
do que a construção do parquinho, que foi o benefício mútuo, com contribuições 
significativas para o desenvolvimento socioeconômico local, além da promoção de 
novas práticas sociais para os habitantes da região.

 RELATOS

“A experiência no Trilhas foi muito rica em vários sentidos, principalmente 
pelo intercâmbio de conhecimento de áreas diferentes com os demais univer-
sitários.” (Yogi Medeiros, estudante do curso licenciatura em teatro da UFRN, 
Trilheiro da edição 2017 em Ipueira).

– “Foi muito bom pra mim participar com esse pessoal das trilhas. Um povo 
simples e muito educado que respeita os idosos, as crianças, os jovens. Quan-
do eles vier de novo, vou de novo.” José Geraldo – idoso/artesão.
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JAÇANÃ 

O trabalho feito em equipe, no qual todos buscavam o mesmo objetivo. As vivên-
cias que enriqueceram a vida acadêmica, profissional e pessoal dos trilheiros. Foram 
muitos os conhecimentos produzidos por meio da troca de saberes e fazeres com a 
comunidade, reforçando o entendimento de que a ciência não constitui a única fonte 
da verdade e de produção do conhecimento. O Trilhas Potiguares é uma oportunida-
de ímpar para promover o diálogo entre a universidade e a realidade dos municípios 
do estado, proporcionando a inserção de elementos contextuais no desenvolvimen-
to de projetos de ensino, pesquisa e extensão.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO - 455

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 12

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 12

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2

NÚMERO DE AÇÕES - 10

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Cerca de 100 pessoas estiveram presentes no I Festival de Cores e Sabores de Jaçanã 
e no I Festival de Talentos de Jaçanã. O envolvimento e entusiasmo da população 
foi bastante evidente, o que nos leva a crer que esta ação provocou um impacto 
bastante positivo na valorização da cultura, artesanato e produções artísticas locais. 
Recebemos agradecimento de crianças, jovens, adultos e idosos, os quais tiveram a 
oportunidade de exporem suas criações, produtos gastronômicos locais, obras de 
artes, danças, e talentos da terra que ganharam evidência e aumentaram sua auto-
estima e confiança em seu potencial.

CONTINUIDADE

As ações terão continuidade no âmbito da educação, área que apresentou maiores 
dificuldades de diálogo com os órgãos públicos e acesso à formação docente con-
tinuada. Tais ações serão desenvolvidas no âmbito de projetos de extensão subme-
tidos em editais internos da UFRN, contando com o apoio também da Secretaria de 
Educação do município de Jaçanã.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Trilhas Potiguares é de extrema importância para reforçar a responsa-
bilidade social da universidade para com a sociedade civil. Para além do âmbito da 
pesquisa, a academia deve assumir um compromisso de contribuir para a qualidade 
de vida dos municípios do estado do RN, favorecendo interlocuções entre os diver-
sos segmentos que compõem a sociedade e seu funcionamento.
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RELATOS

João Eduardo (13 anos – morador de Jaçanã): O Trilhas me marcou muito 
porque me ajudou a se prepara para o futuro coisa que sempre fui endessiso 
agradeço mais uma vez a vocês por serem as pessoas que nos trazem alegria 
e muito aprendizado quero les dar os meus sinceros parabéns pelo simples e 
enorme show de Talentos que foi um enorme susseso e satisfeis a toda popu-
lação Jaçanaese (Obrigado a todos os componentes dos trilhas potiguares).

Oton Mario (Prefeito do município de Jaçanã): O trilhas potiguares deixa um 
legado muito importante, pois movimenta nossa cidade e expõe outra forma 
de pensar, agregando valor para o nosso povo, nossa economia e nossa arte. 
Eles deixam através das suas oficinas, debates, palestras e dos eventos que 
realizam na cidade um legado para que as pessoas possam continuar com 
este trabalho.
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JARDIM DE ANGICOS
A princípio o nome de Jardim de Angicos era apenas “Jardim”, e possuía essa deno-
minação por causa das flores que margeavam o rio Ceará Mirim.  Algum tempo de-
pois, o município passou a se chamar Jardim de Angicos, sendo o segundo nome em 
homenagem ao município de Angicos, pois por muitos anos Jardim fora seu distrito. 
Posteriormente, Jardim de Angicos  pertenceu ao município de Lajes, e só em 1963 
tornou-se independente. 

Uma influência muito importante para a história do município foi Alzira Soriano, a 
primeira Prefeita mulher a ser eleita na América Latina e uma das responsáveis pela 
independência do município de Jardim de Angicos que antes era distrito de Lajes, 
como citado anteriormente. Alzira foi um exemplo de mulher empoderada em sua 
época, pois mesmo com toda a opressão dos homens, foi candidata e eleita em 1928 
no município de Lajes, permanecendo no cargo de Prefeita até 1930. Em 1947, Alzira 
foi eleita vereadora de Jardim de Angicos, cargo que viria a ocupar outras duas vezes 
pela União Democrática Nacionalista – UDN. 

Alzira faleceu em 1963, mas seu legado continuou no município de Jardim de Angi-
cos, onde até os dias de hoje funciona o Museu Municipal Alzira Soriano, sediado na 
casa que ela sempre morou e que foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural 
do Município pela Fundação José Augusto. 

O município de Jardim de Angicos fica à 104 km de distância de Natal e possui 254 
km² de extensão territorial. De acordo com a estimativa do censo, em 2016 haviam 
2.666 habitantes. As principais atividades econômicas desenvolvidas na cidade são 
agricultura e comércio.

Jardim de Angicos é um lugar pacato, muito aconchegante e propício para o descan-
so. Representa uma tranquilidade singular e possui belas paisagens naturais a serem 
exploradas.  

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – 1.463*

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 13

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 11

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 02

NÚMERO DE AÇÕES – 36

* Os resultados não contabilizam a mesma oficina duas vezes. Uma oficina que se 
repetiu mais de uma vez, para um mesmo público, só foi contabilizada uma vez. 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

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

A equipe foi formada por 13 alunos de cursos de graduação da UFRN. Ao selecionar 
os componentes, os coordenadores buscaram não somente o curso dos candidatos, 
mas também as habilidades listadas por eles no momento da inscrição. Este fato 
contribuiu para a formação de um time com talentos variados, além do conhecimen-
to acadêmico e isto foi um importante fator para o êxito do projeto.
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Durante o período de 29 de julho a 05 de agosto de 2017 foram desenvolvidas 
inúmeras atividades pela equipe do Trilhas Potiguares no município de Jardim de 
Angicos – RN. Ao todo foram realizadas 36 ações, cujo objetivo principal era oferecer 
diferentes oportunidades de participação para toda a população do município, des-
de as crianças, perpassando por jovens, até os idosos, tanto da zona urbana quanto 
rural.

Um importante obstáculo que precisamos transpor foi em relação à pouca divulga-
ção das atividades com antecedência. A falta de informação por parte da população 
fez com que algumas oficinas programadas não acontecessem ou tivessem público 
muito abaixo do esperado.

Diante deste cenário, foi necessário por diversas vezes alterar o cronograma inicial. 
Contudo, em função dessas modificações conseguimos tratar outros temas que não 
haviam sido mapeados anteriormente, como o racismo religioso ou o empodera-
mento feminino.

A proximidade entre os locais de execução dos trabalhos facilitou a logística de alu-
nos e materiais, assim como proporcionou aos trilheiros maior interação e ajuda 
mútua entre os projetos.

As comunidades na zona rural assistidas por esta edição do Trilhas Potiguares em 
Jardim de Angicos localizam-se a aproximadamente 40 minutos do centro da cidade, 
no entanto, a secretaria de educação nos forneceu todo suporte de materiais e trans-
porte para que fosse possível realizar diversas oficinas nestas localidades.

No planejamento das oficinas nos preocupamos em desenvolver atividades que re-
sultassem em algo concreto para o município e também pudesse gerar oportuni-
dades para a população. Acreditamos sempre que o trabalho com multiplicadores 
possibilita a perenidade das ações desenvolvidas. 

Trabalhamos exaustivamente a questão da diversidade. A oficina de teatro, por 
exemplo, tratou da homofobia por meio do teatro do oprimido. Foram realizadas 
palestras sobre racismo religioso, discussões sobre gênero e sexualidade, conversas 
sobre o empoderamento feminino, oficina sobre educação inclusiva para os profes-
sores e servidores do município, e inclusive os painéis pintados na escola municipal 
estamparam este que foi o tema maior de nossas ações.

Houve uma preocupação especial em tratar da questão da preservação do meio 
ambiente, então realizamos palestras sobre reciclagem, uso racional dos recursos 
naturais e oficinas de artesanato utilizando material reciclável. Foram produzidos 
inúmeros origamis e também os troféus, que mais tarde seriam entregues na ceri-
mônia de encerramento.

Outra área bastante explorada foi relacionada à saúde. Foram realizadas atividades 
voltadas para melhoria das noções de nutrição, higiene bucal, doenças sexualmente 
transmissíveis e cuidados durante a gestação. Distribuímos preservativos e kits con-
tendo creme dental, escova de dente e fio dental.

No âmbito da cultura, buscamos o resgate da memória local. Houve formação do 
grupo de dança de ciranda, o qual contou com a participação de jovens a partir dos 
12 anos. Retomamos o grupo de pastoril com as idosas da cidade. Formou-se um 
grupo de teatro, onde exploraram a técnica de teatro do oprimido. 

A oficina de capoeira e coco de roda não só introduziu à população esta arte como 
também ensinou a confeccionar instrumentos musicais, como o berimbau. A comu-
nidade também teve a oportunidade de aprender a produzir filtros dos sonhos e im-
primir em xilogravura. Cada grupo apresentou o resultado do trabalho desenvolvido 
durante a semana na cerimônia de encerramento. 
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Outro resultado que merece destaque foi a revitalização da fachada da Escola Mu-
nicipal Francisco Barbosa. A oficina denominada “Arte pela cidade” demandou um 
trabalho árduo da equipe durante dois dias e contou com a colaboração de crianças 
e jovens.

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 educação inclusiva. 

Na última noite do programa na cidade realizou-se a cerimônia de encerramento. 
O evento teve duração de 3h e contou com a presença de aproximadamente 300 
pessoas. Os estudantes do município foram dispensados de suas aulas neste horário 
e os ônibus escolares foram disponibilizados para transportar a população da zona 
rural para a festa.

Neste momento foram expostas as matrizes e impressões em xilogravura. Houve 
um campeonato de dança, a entrega dos troféus para os campeões da copa trilhas, 
apresentação dos grupos de dança, teatro e capoeira formados durante o projeto. 

Para encerrar esta passagem da equipe pelo município, na manhã do sábado, os tri-
lheiros e alguns habitantes efetuaram a plantação de uma muda na praça central da 
cidade. O intuito desta atividade foi simbolizar que as ações desenvolvidas precisam 
se manter vivas para que os frutos possam ser colhidos no futuro.

De maneira geral, podemos considerar que a intervenção do Programa Trilhas Poti-
guares no município Jardim de Angicos atendeu ao objetivo pretendido satisfatoria-
mente e levaremos conosco uma experiência inesquecível, muito aprendizado, uma 
vontade enorme de regressar e a certeza de que ainda há muito trabalho pela frente.

CONTINUIDADE

- Educação Inclusiva: as oficinas com professores, pais e representantes da sociedade 
que tratam com pessoas com deficiência foi bastante proveitosa e gerará impacto 
social positivo, uma vez que esses deficientes sofriam preconceitos e maus tratos por 
falta de conhecimento daqueles com quem se relacionavam. 

- Grupo de teatro e dança: os grupos formados durante o programa possuem po-
tencial de continuidade e fazem parte do escopo do projeto que será desenvolvido 
no município até o final do ano. 

- Grupo de capoeira e coco de roda: os grupos formados durante o programa pos-
suem potencial de continuidade e fazem parte do escopo do projeto que será de-
senvolvido no município até o final do ano. 

- Aprofundamento do inventário turístico desenvolvido durante a execução da ação 
é outra atividade que está no planejamento do projeto que será desenvolvido até o 
final do ano.

- Identificado como uma demanda da zona rural, a análise do processo de benefi-
ciamento da castanha não foi trabalhada durante o projeto trilhas, mas fará parte do 
projeto que será desenvolvido até o final do ano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sintetizando as informações explicitadas, consideramos que o trabalho atingiu o seu 
objetivo quanto ao impacto social positivo na comunidade envolvida e na formação 
profissional e cidadã dos discentes da UFRN alinhadas com a realidade social encon-
trada nos municípios do interior do Rio Grande do Norte. 
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Em relação ao impacto na comunidade, os depoimentos colhidos durante a ação e o 
feedback dos representantes do município indicam que o saldo foi positivo. Quan-
titativamente atingimos ao público planejado e pudemos realizar 90% das oficinas 
planejadas, além de outras demandas e prontamente desenvolvidas.  

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 

“O grupo trilhas potiguares trouxe diversas oficinas que eu pude presenciar 
mais de perto, outras participei indiretamente. Vale frisar bem a importância 
de algumas oficinas como o grupo de capoeira, arte pela cidade, grupo de 
dança, teatro em que os nossos adolescentes e nossos jovens, por falta de uma 
opção no município, por ser um município de pequeno porte, não tinham essa 
oportunidade diariamente. Ou ainda não tem. O grupo trilhas trouxe essa 
vivência para as escolas trouxe também algo mais importante em relação à 
saúde, grupo de gestantes, o empoderamento feminino para as nossas mulhe-
res, que é de grande valia para nossas mulheres, que muitas vezes sobrecarre-
gadas pelas tarefas do dia a dia, pela labuta, não tem a oportunidade de saber 
o seu real valor, o seu devido valor na sociedade. Então isso foi gratificante 
demais, foram frutos, foram sementes plantadas que nós estamos colhendo. 
Estamos com alguns projetos para ver a possibilidade de dar continuidade. 
Frisamos que será muito bom receber novamente o programa trilhas potigua-
res em nosso município, as portas estão abertas, será um prazer receber esse 
grupo que nos trouxe tanta coisa boa.”

Midiam Marques (diretora da Escola Municipal Joaquim Barbosa)

“De início eu pensei em desistir porque estávamos em período de aulas e 
encontrei muitos obstáculos na elaboração das oficinas, coisas de trilheiro 
de primeira viagem, mas todo o esforço e angústia foram recompensados 
quando vi os rostinhhos tristes, as lágrimas e os inúmeros pedidos para que 
ficássemos ou que voltássemos um dia. Foi uma experiência ímpar participar 
do Trilhas Potiguares, algo que vai ficar para a vida toda. Não me arrependo 
em nenhum momento por ter perdido uma semana de aula. Faria tudo de 
novo se fosse preciso.”

Najara Monica de Moura (Estudante de enfermagem)
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JARDIM DO SERIDÓ 
A cidade de Jardim do Seridó configura-se como um município brasileiro localizado 
no interior do estado do Rio Grande do Norte, na Microrregião do Seridó Oriental 
e Mesorregião Central Potiguar, a sudoeste da capital do estado, a uma distância 
de cerca de 247 km. O município é atualmente administrado pelo Sr. José Amazan 
Silva Segundo a confederação nacional dos municípios, a data de sua instalação é de 
01/01/1939 e o nascido em sua região é denominado de “jardinense”. Sua população 
está estimada em 12,566 habitantes com uma área de 368,65 km²

Segundo o IBGE, as primeiras incursões no município datam do final do século XVII, 
por meio de expedições de Domingos Jorge Velho, com a finalidade de reprimir a 
revolta dos índios cariris. No ano de 1770, tem-se a implantação de uma fazenda 
pertencente ao então senhor Antonio Azevedo Maio denominada Conceição, cuja 
povoação ficou conhecida como Conceição do Azevedo, mais tarde Vila de Jardim. 
O Distrito foi criado com a denominação de Conceição do Azevedo, pela lei provin-
cial nº 337, de 0409-1856. Foi elevada à condição de cidade com a denominação de 
Jardim do Seridó, pela lei provincial nº 703, de 27-08-1874.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO – 513 

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 06

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 06

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 02

NUMERO DE AÇÕES - 23

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

A palestra e aula de campo sobre Ecoturismo, Cidadania e Patrimônio foi realizada 
inicialmente na Escola Municipal Calpurnia Amorim com as turmas de 6º ano e 5º 
ano da E.M. Maria de Lourdes.

A palestra sobre drogas na escola municipal Maria de Lourdes e na Calpurnia Amo-
rim, ministrada em sala de aula, teve uma apresentação inicial sobre o que são as 
drogas e sua classificação.

Palestra intitulada “Técnicas Sustentáveis para Agricultura Familiar”.

Oficina com professores da Escola Municipal Professora Calpurnia Caldas de Amorim 
sobre Rádio na Escola.

Palestra sobre “Técnicas sustentáveis para a Confecção”.

A palestra sobre Gestão Ambiental para Melhoria do Clima.

A palestra sobre Gestão Ambiental na Zona Urbana de Jardim do Seridó.

CONTINUIDADE

Radio escolar: formação e capacitação de professores e alunos; Formação de profes-
sores; Formação de cooperativas.
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto desenvolvido no município de Jardim do Seridó é vinculado ao grande 
Programa de Extensão Trilhas Potiguares da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e que ocorreu no período de 30 de julho a 06 de agosto de 2017, fortalecendo 
ainda mais a parceria entre a UFRN e a prefeitura do município. As ações planejadas 
visaram a melhoria da qualidade de vida da população considerando às demandas 
locais, apontadas pelos representantes da comunidade. 

As ações que foram planejadas inicialmente tiveram como eixo atender a objetivo 
central do programa Trilhas Potiguares, que seja a realização de ações de Extensão 
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, não sem enfrentar obstáculos de orga-
nização, devido ao fato do coordenador inicial ter se subtraído as atividades e dois 
novos coordenadores virem se somar a equipe desfalcada.

A extensão universitária coloca-se como um dos pilares no ensino superior, como 
instrumento de ação social, possibilitando ao profissional em formação, colocar em 
pratica 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.” 

Essa foi a realidade vivenciada quando do contato com as demandas iniciais e depois 
com a realidade que se mostrou adversa, quando da ausência do coordenador inicial 
que exigiu de nossos alunos um autocontrole e capacidade de reorganização do 
planejamento, pro-atividade e responsabilidade, competências que estes demons-
traram ter além de compromisso e ética. 

Tais situações nos mostraram que a partir de ações de extensão, a universidade so-
cializa a cultura e o conhecimento cientifico. 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 programas que visem promover a transforma-
ção social e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população interna 
e de seu entorno.

Podemos afirmar, que dentro do que propomos, tivemos êxito concreto, expresso 
nas falas da comunidade participante e nas inúmeras imagens registradas. Espera-
mos de alguma maneira termos contribuído para o crescimento pessoal e profissio-
nal de nossos acadêmicos e dado algum retorno social a comunidade.

      RELATOS
“Para mim e para minha equipe, para escola que sou gestora, é de extrema 
importância porque vem agregar valores e trabalhar cada vez mais com a 
cidadania para que os nossos alunos não entrem no mundo das drogas. Então 
é um conhecimento que vem de fora com pessoas com mais conhecimento 
junto com a nossa vivência a gente trabalha com o nosso alunado. Eu fiquei 
Surpreendida porque vocês são jovens capacitados e a gente vê, cada vez 
mais, que os jovens estão contribuindo para melhorar com o nosso cotidiano.” 

Prof. Chaguinha, diretora da Escola Maria de Lourdes
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JOSÉ DA PENHA

O município de José da Penha se localiza-se no interior do estado do Rio Grande 
do Norte, Região Nordeste do país. Situa-se na microrregião de Pau dos Ferros e 
mesorregião do Oeste Potiguar, localizando-se a uma distância de 421 quilômetros 
a oeste da capital do estado, Natal. Ocupa uma área de aproximadamente 118 km² 
e sua população no censo de 2010 era de 5 868 habitantes, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, sendo então o 101º mais populoso do estado e sexto de 
sua microrregião.

O município foi emancipado de Luís Gomes na década de 1950. O nome é uma re-
ferência ao capitão José da Penha Alves de Souza e foi escolhido pela população na 
época da emancipação. Atualmente, o município é formado pelos distritos de José 
da Penha (sede) e Major Felipe. Atualmente seu Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) é de 0,608, considerado como médio pelo Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento. 

Atualmente o município apresenta problemas com a falta de água e a problematiza-
ção sobre seu uso, diante de uma seca que segundo relatos da população já chega a 
dez anos. O munícipio tem buscado estratégias para o desenvolvimento econômico 
e social visto que o comércio ainda é incipiente, e a produção local se resume à pe-
cuária rustica e seus derivados. 

O turismo pode ser um ponto de planejamento, porém envolve questões como: a 
valorização do patrimônio material e imaterial, o saneamento básico e questão dos 
resíduos sólidos, além do principal que é a água. O Programa Trilhas potiguares pode 
no decorrer do tempo, se tornar um parceiro e agente de troca de conhecimentos, 
especialmente nas áreas de: agroecologia, tecnologias sociais e alternativas, uso e 
tratamento de água, saneamento, humanização dos serviços públicos, combate e 
enfrentamento da seca, saúde, formação docente e cultura, especialmente no que 
toca à valorização do patrimônio material e patrimônio historico cultural do povo 
sertanejo.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO - 200

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 11

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 10

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 02

NUMERO DE AÇÕES - 10

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Neste item, acreditamos que ainda seja precipitado afirmar que tenha ocorrido uma 
grande ação transformadora. Porém, pode-se afirmar que ocorreu uma valorização 
da memória, da cultura tradicional, do trabalho, das pessoas e suas ações a partir da 
troca de conhecimentos com os acadêmicos integrantes do Programa. 
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CONTINUIDADE

- A proposta de realizar sessões de cinema ao ar livre em comunidades, praças e 
espaços de socialização.

- Realização de Oficinas de formação e humanização dos serviços públicos;

- Instrumentalização na produção e uso de ferramentas (Cartografia Social) a serem 
utilizadas na gestão pública, como no caso do Saneamento Básico.

- Propor o debate e criar espaços de troca de saberes e consulta à população acerca 
das ações da gestão pública;

- O estimulo ao uso das hortas como possibilidade de gerar um pensamento ético e 
ecológico nas escolas;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que algumas dificuldades ocorrem pelo tempo em que o município não 
participava do Programa Trilhas, o que dificulta uma memória de demandas, material 
para avaliações anteriores, aceitação das ações pelos moradores e comunidade. Foi 
muito tocante termos que lidar com a questão da seca e do racionamento de água 
“in loco” dado que muitos não tinham vivido esta realidade. De toda maneira, o mu-
nicípio José da Penha, demonstra interesse em continuar a pleitear sua inserção nos 
próximos editais, o que é positivo para a continuidade das ações. Infelizmente nossa 
equipe teve duas baixas na área da Saúde, o que nos dificultou nesta área, que é uma 
das pedidas na visita de demanda, especialmente na questão de saúde mental e uso 
de remédios psicotrópicos.

Para os acadêmicos e coordenadores é visível o impacto positivo em suas formações 
e inserção na UFRN que este Programa permite, estabelecendo uma prática para 
suas experiências de formação, além de permitir a socialização, interação com outras 
áreas de saber, geração de um sentimento de ação e compromisso social.

Acreditamos na importância de continuidade de algumas ações realizadas, porém 
acreditamos que as próximas ações devam ter caráter de formadores de agentes 
que possam dar continuidade aos projetos que se apresentam. Nota-se ainda a ne-
cessidade de novas pesquisas de campo em busca de memórias no mapeamento 
do patrimônio memorial e cultural desta população vista que revelam relações de 
pertencimento e respeito com a natureza local, com a paisagem da Caatinga e do se-
miárido. A UFRN deve estimular a parceria e troca de saberes com o município, não 
se resumindo apenas ao Programa, assim os coordenadores podem ser articuladores 
entre estas duas instâncias.

RELATOS 

“Eu sempre senti falta ao longo da graduação de desenvolver trabalhos em 
que pudesse aplicar os conhecimentos adquiridos diretamente junto a socie-
dade, e a participação do projeto trilhas potiguares 2017 me proporcionou 
essa experiência. Passar uma semana fora do ambiente em que você está 
acostumado a trabalhar, te ensina a ter que se adaptar constantemente as 
novas situações, e isso é bastante enriquecedor. O projeto tem como objeti-
vo levar o conhecimento da universidade as comunidades, mas acredito que 
a universidade aprende muita mais nessa troca de saberes. Poder trabalhar 
diretamente com as pessoas da comunidade e ver o quanto as mesmas são 
detentoras de conhecimento e que muitas vezes não usam esse conhecimento 
por falta de informação, e poder ajudar nesse direcionamento foi muito gra-
tificante. Trabalhar com uma equipe multidisciplinar também permitiu um 
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aprendizado incrível, conviver e viver com pessoas de diversas áreas sem som-
bra de dúvidas foi muito enriquecedor. Depois do trilhas entendi por sempre 
senti tanta falta desse tipo de trabalho na graduação, é pelo fato desse tipo de 
trabalho me faz sentir vivo e de entender a importância do aprendizado ad-
quirido na universidade. Dia 30/07/2017 Diego embarcou numa viagem com 
uma sede de aprendizado e de ajudar uma cidade, dia 06/08/2017 Diego vol-
tou ainda com sede, mas com um crescimento profissional e principalmente 
pessoal que ele já mas conseguia imaginar. Diego entendeu que essa sede já 
mais vai ser saciada, mas ele também entendeu que ainda tem muitas outras 
fontes para beber.”

Diego Souza de Oliveira, Engenheiro Civil, Mestre em Engenharia Sanitária
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LAGOA DE PEDRAS

Lagoa de Pedras é um município de 7.424 habitantes (IBGE 2008), localizado a 56 km 
de Natal, na microrregião do Agreste Potiguar. Seus municípios limítrofes são: Bre-
jinho, Monte Alegre, Lagoa Salgada, Boa Saúde, Santo Antônio e Serrinha. A maior 
parte da economia é baseada na agricultura de milho, feijão, mandioca e extração 
da palha e pó da carnaúba. 

Em agosto de 2012, o município obteve a pior avaliação do Brasil no Índice de De-
senvolvimento da Educação Básica, computada a avaliação do ano anterior, com 
índice de 1,0. Além disso, possui um IDH-M 0,553, considerado baixo (PNUD/2010). 
Diante desta situação eram muitas as demandas trazidas pelo município, principal-
mente relacionadas à saúde e educação. Assim, selecionei alunos de diversos cursos 
que pudessem contribuir para atender as solicitações de atuação. 

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO - 788

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 8

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 7

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 1

NUMERO DE AÇÕES - 12

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Notamos que o município de economia predominantemente rural precisa de apoio 
técnico especializado para orientar no manejo da terra e dos animais. Isso ficou muito 
claro após a oficina de “Controle sanitário agroecológico na ovino caprinocultura e a 
oficina de “Adubo NPK orgânico”. Depois disso percebemos que as oficinas propostas 
tiveram um grande impacto local e como esta intervenção pode contribuir para dimi-
nuição de práticas prejudiciais aos produtores rurais.

Outra oficina extremamente relevante foi a de saúde vocal para os profissionais da 
voz, sobretudo professores. Após as oficinas encontrávamos constantemente os pro-
fessores nas escolas que nos falavam como estavam aplicando as técnicas aprendidas.

CONTINUIDADE

Precisamos dar continuidade às ações de orientação ao trabalhador do campo. É 
necessário trabalhar temáticas como prevenção ao uso de agrotóxicos, prevenção 
de verminoses nas criações, nutrição animal, conservação da fauna e flora, irrigação 
alternativa, compostagem, etc. Também é preciso focar mais na parte ambiental para 
o município como um todo. 
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Vimos que a destinação dos resíduos sólidos é inadequada, o lixo ainda é jogado nas 
ruas e o que é recolhido pela prefeitura vai para um lixão a céu aberto. É necessário 
fazer trabalho de educação ambiental nas escolas e auxiliar a secretaria de meio am-
biente a construir um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos no município com muitas demandas e a responsabilidade de atendê-las 
da melhor maneira possível. Fomos muito bem recebidos desde o primeiro dia e a 
equipe do município sempre muito atenciosa. A equipe do Trilhas se integrou bem e 
sempre trabalhavam de forma cooperativa, demonstrando maturidade profissional e 
compromisso.  No término das atividades pude observar o quão significativas foram 
as todas as ações no município. Algumas pessoas faziam questão de participar de 
todas as atividades oferecidas ao longo da semana. Outras iam ao alojamento pegar 
informações. Ao final sentimos que uma semana é pouco para tudo que ainda pode-
ríamos contribuir e toda a equipe se sentiu motivada a voltar para dar continuidade 
ao trabalho.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Francyano – produtor rural e sindicalista

“Com a carência de profissionais na área da agropecuária na nossa região 
o Projeto Trilhas Potiguares veio renovar o conceito de inovações no setor 
de manejo na criação de ovinos, caprinos e na produção de adubo orgânico, 
reutilizando matérias primas que no nosso cotidiano é jogado no lixo. Trilhas 
Potiguares também nos mostra a importância no repasse de conhecimento 
entre pessoas facultadas em união com as experiências com os mais antigos.”

Maria de Melo Azevedo – Professora da rede municipal de ensino

“Gostei muito das atividades desenvolvidas por todos que fazem parte do tri-
lhas, em especial a oficina de fonoaudiologia e botânica das quais fiz parte, 
aprendi  e estou colocando em prática  a parte de adubo orgânico e os exercí-
cios da voz, os quais estão sendo de muita utilidade para mim. “
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LAGOA NOVA

O município de Lagoa Nova/RN está localizado na microrregião da Serra de Santana 
e dista 198 km da capital do Estado. Tem como limites a cidade de Bodó, Cerro Corá, 
Currais Novos, São Vicente e Santana do Matos. De acordo com o censo de 2010, a 
população é de 13.990 habitantes, onde grande parte encontra-se vivendo na Zona 
Rural. Possui uma área de 176,299 km², altitude de 733m e um clima frio serrano.

A história dessa cidade teve início com o Coronel Cipriano Lopes Galvão, que em 
1755 saiu de Igaraçu/PE para o Seridó do RN onde fixou uma fazenda de gado. As 
grandes estiagens que aconteceram no sertão em 1777 fizeram com que a viúva do 
Cel. Cipriano, D. Adriana Holanda, fosse em busca de pasto para seu gado com ajuda 
de escravos, quando descobriram uma lagoa onde pastavam muitas raízes, e passa-
ram a chamá-la de Lagoa Nova. Assim, foi construído um curral próximo a Lagoa e 
depois requereu-se a sesmaria da Lagoa Nova com registro em 1793. Após isso, as 
primeiras famílias chegaram para se fixar no local, sobrevivendo da agricultura. 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO - 1.600

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 11

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 10

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 2 

NÚMERO DE AÇÕES – 40

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Nossas atividades como um todo auxiliaram a população a reconhecer o valor da 
arte e cultura local e a repensar as políticas públicas, além de provocar a reflexão so-
bre o papel de cada um dentro de sua comunidade, como podemos fazer a diferença 
partindo de pequenas ações e hábitos, seja individual e/ou coletivamente. Trabalha-
mos a autoestima e o potencial transformador, para que houvesse um crescente es-
tímulo de independência do poder público e de ações assistencialistas do governo.

O grupo local de capoeira sentiu o preconceito da comunidade quilombola de Ma-
cambira e desmistificou a ideia de violência, com a ajuda de alguns alunos que in-
clusive são dessa comunidade. Também trabalhamos o valor social da capoeira, a 
presença feminina e a interação com outros grupos.

O professor de música e seus alunos de flauta doce vivenciou uma interação valio-
síssima com a população assistida pelo Centro de Reabilitação, que tem várias defi-
ciências e carecem de pessoas da própria comunidade que se disponham a realizar 
atividades regulares no centro, estimulando sentimentos de cooperação e valoriza-
ção humana.

A conversa com os idosos e a interação da equipe também resultou nos mesmos 
sentimentos, além de reforçar que a terceira idade também tem vida sexual ativa 
e precisa de cuidados. As atividades sobre meio ambiente como um todo sempre 
remetiam à relação que a população tem com a lagoa que deu origem ao nome da 
cidade, questionando pertencimento e reconhecimento. Existe a necessidade de apro-
fundamento a partir do estudo realizado pelos trilheiros e a continuidade do projeto 
de restauração da lagoa.
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A participação dos jovens da escola estadual foi expressiva e essencial para estimular 
nossa equipe diante de dificuldades de realização de algumas ações. A distribuição 
de preservativos aliada à temática cultural e o resultado da conversa sobre Diálogos 
(Trans)Versáteis foram um sucesso, alcançando um grande público em nossos obje-
tivos de trabalhar o respeito à diversidade, o combate ao preconceito, a misoginia e 
a violência contra a mulher.

Conseguimos estimular e valorizar a produção fotográfica e audiovisual, por sinal de 
ótima qualidade.

    CONTINUIDADE
• Grupo de estudo e produção audiovisual.

• Ações integradas entre os grupos do Espaço Cultural e a população: apresenta-
ções musicais no Centro de Reabilitação e Capoeira na comunidade quilombola 
de Macambira.

• Aulas de teatro e expressão corporal.

• Valorização e restauração da lagoa.

   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante todo esse tempo tivemos que enfrentar alguns problemas com a gestão da 
cidade, que ora conseguia transporte e ora não, dificultando a nossa locomoção e 
nos colocando em perigo também. Aconteceram alguns problemas sérios de comu-
nicação com a coordenação local, que estava à frente da nossa vinda e por muitas 
vezes prestou assistência ineficiente, sob a justificativa da crise. Entretanto, conhe-
cemos e fizemos contatos com pessoas maravilhosas na cidade, que nos prestaram 
toda a assistência que poderiam nos oferecer, seja se dispondo a fazer nosso jantar 
ou emprestando seu veículo pessoal para que pudéssemos nos locomover pela cida-
de. Essa experiência nos deixa a certeza que, ao retornarmos próximo ano, teremos 
os contatos para facilitar a execução e o planejamento de nossas atividades e que 
nos darão um feedback real do que a população precisa. 

RELATOS 

“A experiência do Trilhas é impagável e impossível de ser descrita. O contato 
com a população, o carinho dos moradores, gera uma emoção para a qual 
não estamos preparados. O único fator negativo nessa experiência foi desas-
trosa e ineficaz articulação da representante do poder público para com a 
equipe.” (Arthur, Trilheiro).

“Gostaria de enaltecer aqui o carinho das pessoas que nos receberam tão bem, 
sobretudo das meninas da cozinha (Frã, Neide e Neném) que nos trataram 
como filhos! Não poderia deixar de agradecer também a parceria da equipe, 
vocês receberam os novatos de uma forma tão especial que parecíamos ami-
gos de anos. Foi uma semana de experiências incríveis com pessoas maravi-
lhosas! Até breve!” (Pablo,Trilheiro)
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PARAZINHO
O município, localizado no Agreste potiguar, está a 111 km de distância de Natal e 
possui 5.215 habitantes, segundo dados do IBGE (2016), sendo resultado do des-
membramento do município da Baixa Verde (hoje, João Câmara) por intermédio da 
Lei N° 2.753, de 8 de maio de 1962.   

Também conhecido como “Rosa dos Ventos”, Parazinho é um dos principais polos 
de energia eólica no Rio Grande do Norte, contribuindo para a liderança do estado 
potiguar no ranking nacional de produção desse tipo de energia limpa e renovável.

Em 2017, o receptivo município recebeu, em clima de entusiasmo e satisfação, a 
vigésima primeira edição do Trilhas Potiguares. 

A equipe do programa, composta por doze estudantes e dois coordenadores, de-
sempenhou atividades no campo da arte e cultura, educação, saúde, Direitos Huma-
nos, que contribuíram para o desenvolvimento crítico, social e cultural da população 
parazinhense. 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO -

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 12

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 11

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 02

NUMERO DE AÇÕES - 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO)

Nas várias oportunidades que tivemos de colher as opiniões dos participantes das 
atividades, estas foram em geral muito positivas. Talvez pelo fato de a divulgação 
prévia de nossa programação no município ter sido bastante precária, o público 
atingido sempre foi prioritariamente ligado aos serviços já prestados pelo município 
de assistência social, saúde e, em maior número, educação.

Dentre as ações realizadas na cena educacional, naturalmente ganham maior vi-
sibilidade (numericamente) as que deixam produtos, como os painéis de grafite e 
mosaico, as intervenções de ambientação e as hortas, mas entendemos que, a longo 
prazo, aquelas que atingiram diretamente apenas um pequeno grupo de educado-
res, ganharão igual importância pela sua capacidade de se replicar infinitas vezes.

Na assistência social, o resultado é semelhante, tornam-se mais visíveis ações que 
atingem diretamente um maior número de usuários do serviço, como as rodas de 
conversa sobre direitos dos idosos e violências contra as mulheres, mas a apro-
priação, pelos funcionários da Secretaria, de técnicas de artesanato que podem ser 
replicadas tendem a valorizar-se muito a longo prazo.

No caso das ações de promoção à saúde, do mesmo modo, destaca-se de imediato a 
grande intervenção multiprofissional de promoção à saúde do homem, realizada na 
feira livre, com cerca de 100 atendimentos. Mas certamente, a longo prazo, as ações 
preventivas de boas práticas de manipulação de alimentos e de hábitos saudáveis de 
alimentação impactarão muito na população, bem como a qualificação dos profis-
sionais para a detecção de Leishimaniose.
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CONTINUIDADE

Algumas ações realizadas só se justificam dentro de uma proposta de continuidade, 
caso contrário terão sido desperdício de tempo e recurso de ambas as partes, quais 
sejam:

Formação de um grupo de teatro experimental – construindo novas cenas, descor-
tinando novos rumos;

Iniciação artística por via das técnicas de grafite e mosaico – paredes que relevam e 
ampliam horizontes;

Hortas escolares e comunitárias – fazendo o bem pela raiz;

Construção de hábitos alimentares saudáveis a partir da escola – a gente come o 
que planta;

Na nossa escola, até o prédio educa – intervenções em ambientação que despertam 
o potencial pedagógico de espaços de convivência nas escolas;

Descobrindo a tecnologia, reinventando a escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O balanço final de nossa participação – e aqui reporto o que ouvi de toda a equipe – 
apresenta um saldo positivo, a partir do qual significados acadêmicos, profissionais 
e, sobretudo, humanos são revistos, reposicionados, reconstruídos. Levamos para 
Parazinho o que conseguimos reunir de melhor do conhecimento de que já dispu-
nhamos apoiados sobre a máxima disponibilidade em doar, entregamos tudo, sem 
ressalvas, sem apegos, sem economias... e ‘estranhamente’ retornamos ainda mais 
cheios do que ao partirmos. Voltamos cheios do ‘nosso’ município. Ao final da se-
mana, muitos já éramos tão lotados de tantos sentimentos, que eventualmente eles 
precisavam transbordar em lágrimas, explodir em sorrisos, transferir-se em abraços, 
para retomarmos o equilíbrio. No retorno, não era mais possível reconhecer o grupo 
de acadêmicos que partiu de Natal uma semana antes, aquela van trazia de volta à 
UFRN uma família, formada de pessoas que agora têm dupla naturalidade.

Saímos do Trilhas com uma certeza, seu legado não sairá de nós.

RELATOS

“A demanda de contação de histórias foi pensada com o objetivo de promo-
ver aos profissionais da área da educação (professores de educação infantil 
ou fundamental) diversas formas inovadoras de contar histórias, tendo como 
base o lúdico, a criatividade e a imaginação. Dessa forma, a oficina teve cará-
ter prático para recontação de histórias: a ideia era em uma única “versão”, na 
zona urbana, reuni cerca de 20 profissionais e em determinado momento da 
oficina, o grande grupo se dividiria em 4 pequenos grupos de 5 pessoas para 
analisar a história dos 3 porquinhos e em seguida construir uma nova versão, 
criada para a recontação do clássico; assim como, construir materiais que 
facilitassem essa narrativa. Os materiais sugeridos foram bonecos em palitos.

A principio a data e horário da oficina seria na segunda feira 31/07 durante a 
tarde, sem local definido. Após mudanças na programação, a oficina passou 
a ser ofertada em dois momentos: o primeiro dia 02/08 quarta pela manhã, 
na zona rural – Pereiros. Em que foi realizado na Escola Municipal Alexandre 
Camara com a presença de 6 professoras da instituição da educação infantil. A 
oficina começou com a apresentação dos conceitos bases da contação de histó-
rias e sua importância para formação de primeiros leitores na educação infantil. 
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Os dois grupos foram formados por 3 professoras cada, e a recontação teve 
duas versões, o que possibilitou analises e comparações ao final, para cons-
truir uma troca amigável de ideias e sugestões entre os grupos. Já o segundo 
dia, realizado no dia 04/08 sexta feira à noite, na zona urbana – Parazinho, 
na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, também teve características 
semelhantes à primeira edição, como a quantidade de professores presentes: 
6 professoras, divididas em dois subgrupos de 3 professoras cada. E a logística 
da oficina seguiu o mesmo processo.”
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PATU

Patu está localizada a 321 km da capital do estado do Rio Grande do Norte. Ocupa 
uma área de 319,129 km² e possui uma população de 12.776 habitantes, segundo 
dados do IBGE em 2017. De acordo com o historiador Luís da Câmara Cascudo, 
“Patu” em língua tupi quer dizer “terra alta”, “chapada”, “planalto”, “chapada sonora”, 
“serra do estrondo”. Os primeiros habitantes de Patu foram os índios cariris. Em se-
guida, criadores de gado vindos de Apodi se estabeleceram no local, estimulando 
seu povoamento e, consequentemente, seu crescimento populacional. O povoado 
de Patu foi elevado à condição de distrito em 1852, pertencente ao município de 
Imperatriz (hoje Martins), e desmembrado deste em 25 de setembro de 1890, sendo 
hoje considerada uma cidade polo para os municípios vizinhos.

O município tem como maior atração turística a Serra do Lima, que é sede do San-
tuário do Lima ou de Nossa Senhora dos Impossíveis, eleita uma das sete maravilhas 
do Rio Grande do Norte e um dos locais de maior religiosidade do Nordeste, além 
de ser um dos melhores lugares do mundo para a prática do voo livre de asa delta, 
em particular a categoria parapente (paraglider). Outros importantes atrativos turís-
ticos de Patu são a Gruta de Jesuíno Brilhante, que tem esse nome em homenagem 
ao cangaceiro de mesmo nome, que habitou o local durante oito anos, e o Sítio Ar-
queológico do Jatobá, situado na Comunidade Quilombola do Jatobá, dispondo de 
um acervo de pinturas rupestres com idade aproximada de doze mil anos.

Ao longo de toda a semana foram realizadas pela equipe do Projeto Trilhas Potigua-
res, diversas oficinas e atividades na cidade de Patu, tanto no centro quanto na Co-
munidade Quilombola do Jatobá. Os temas abordados foram sugeridos pela gestão 
do município e pela coordenação da equipe, a partir das deficiências identificadas 
no diagnóstico inicial. Neste sentido, cada uma das atividades desenvolvidas teve 
grande valor para a comunidade, já que os temas abordados foram principalmente 
de cunho social e coletivo. 

Diante de tal contexto, o Projeto de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), denominado de “Trilhas potiguares” apresentou-se com a missão 
de propor novas formas de aplicação do conhecimento gerado no âmbito acadêmi-
co, a partir do contato com as demandas da comunidade externa, buscando a cons-
trução solidária do saber, voltado para o desenvolvimento sustentável do município.

Colocando em pauta o desafio de trabalhar, na ótica da educação ambiental, o equi-
líbrio entre o homem e o meio ambiente, as ações do projeto foram objetivamente 
voltadas à melhoria da qualidade de vida da população patuense, priorizando o 
respeito à cultura e tradição locais, estabelecendo uma sintonia fina entre o saber 
acadêmico e o saber popular. Propiciando à UFRN, através deste projeto, a sua par-
ticipação no processo de retomada do conhecimento crítico e participativo da socie-
dade, com uma visão interdisciplinar sobre a realidade na qual se inseriu. Além do 
cunho acadêmico, o projeto também apresentou um elevado conteúdo social.

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO – 915 pessoas

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 6 alunos

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 6 cursos

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 3 coordenadores

NUMERO DE AÇÕES – 23 ações
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RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Apesar de irmos com uma equipe reduzida, é preciso registrar que o sucesso das 
oficinas foi possível graças à grande capacidade de mobilização da equipe local.

No geral, os resultados foram positivos, mais de novecentas pessoas foram alcan-
çadas em todas as oficinas, e a adesão da comunidade foi positiva. Os relatos de 
agradecimento por parte dos participantes das oficinas sem dúvidas ressaltam a 
relevância que os temas abordados têm para cada um, repercutindo na sociedade 
como um todo. Durante as ações, foi possível perceber o interesse da população 
pelas temáticas sugeridas e desenvolvidas no município, o que resultou em ampla 
participação do público.

CONTINUIDADE

A oficina de Dança realmente gerou uma possibilidade de continuidade, a trilheira 
Amanda, do curso de dança, foi convidada para participar da Festa da Padroeira 
como artista convidada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além de contarmos com uma equipe muito eficiente na cidade de Patu, nossa pe-
quena equipe de trilheiros mostrou-se muito participativa e unida. Convivemos har-
moniosamente, coordenação e equipe, no mesmo espaço, por sete dias e criamos 
um incrível laço de familiaridade e amizade.

RELATOS 

“Ver as crianças valorizando a diferença, a beleza do outro, reconhecendo 
que não tem problema nenhum em ser diferente, que ser diferente é normal, 
é bonito, é o resultado que se esperava. A demanda apresentada pelo muni-
cípio de Patu foi justamente empoderar a comunidade quilombola... Perceber 
a satisfação dos moradores do Jatobá em se ver nas fotos tiradas há dez anos 
por um professor da UFRN, ver eles falando sobre a satisfação de terem feito 
uma parceria com um acadêmico, é algo que também me deu muita alegria. 
Principalmente, porque ainda existe muita desconfiança do movimento negro, 
do movimento quilombola, das comunidades tradicionais com os acadêmicos. 
Muitos acreditam e reforçam o discurso de que os acadêmicos não sabem de 
nada e que seu único interesse é chegar na comunidade, realizar suas pesqui-
sas, ir embora e não voltar nem para agradecer.”  (Rudney, Ciências Sociais).



RELATÓRIO ANUAL    TRILHAS POTIGUARES  -  2017

80



RE
LA

TÓ
RI

O 
AN

UA
L  

  T
RI

LH
AS

 P
OT

IG
UA

RE
S  

-  
20

17

81

CO
O

RD
EN

AD
O

RE
S:

 M
AR

CO
S 

AD
LL

ER
 D

E 
AL

M
EI

D
A 

N
AS

CI
M

EN
TO

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  T
H

A
ZI

A 
M

AR
IA

 D
E 

AL
M

EI
D

A 
M

AI
A



RELATÓRIO ANUAL    TRILHAS POTIGUARES  -  2017

82

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 metros 
de largura, a maior das redondezas, na estrada aos redores do povoado e chamada 
pelos moradores de Pedra Grande, o povoado que ali surgiu, recebeu o mesmo 
nome. Pela sua boa localização numa área agrícola e pastoril, a povoação teve um 
grande crescimento, no período do chamado surto algodoeiro na Serra Verde. Pedra 
Grande foi elevado a categoria de distrito do município de São Bento do Norte, no 
ano de 1958. Em 7 de maio de 1962, através da Lei nº 2.745, desmembrou-se de São 
Bento do Norte, tornando-se município e alcançando sua emancipação política. 

 O município de Pedra Grande apresenta uma condição particular, no con-
texto do estado do Rio Grande do Norte, no que se refere à distribuição de sua po-
pulação nas áreas urbana e rural. A população residente em comunidades, distritos 
ou assentamentos na zona rural é duas vezes maior que aquela domiciliada na sede 
do município. Na edição de 2017 do Programa Trilhas Potiguares a equipe da UFRN 
optou por concentrar o maior volume de suas atividades na comunidade rural aonde 
convive a maioria dos pedragrandenses, a comunidade de Enxu Queimado.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO – APROXIMADAMENTE 400 PESSOAS FORAM ALCANÇADAS;

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 19

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 13

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2

NUMERO DE AÇÕES – 20 AÇÕES ENTRE ANTENDIMENTOS, OFICINAS E ATIVIDADES 
CONTINUADAS;

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

 A gincana “Juventude Viva” foi a atividade que mais desafiou a equipe da 
UFRN e a que melhores resultados práticos gerou. O desafio consistiu em planejar 
e implementar uma atividade lúdica e de construção de saberes de forma interdis-
ciplinar. Os trilheiros tiveram de sair de suas “áreas de origem” e contribuíram com 
a invenção de provas e tarefas para a gincana em campos do saber “inicialmente” 
incomuns às suas experiências universitárias.

 Os resultados da gincana vão desde uma comunidade escolar reanimada, 
alunos entusiasmados com a aventura do conhecimento, mobilizados em torno da 
ideia de contribuir com o desenvolvimento da experiência escolar e professores (to-
dos participaram da gincana) com novas metodologias de ensino-aprendizagem e 
com uma nova perspectiva em relação ao potencial criativo dos estudantes em Pedra 
Grande (Enxu Queimado).
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CONTINUIDADE

A gincana “Juventude Viva” se caracteriza por ser uma estratégia socioeducativa com 
potencial de promover o desenvolvimento de comportamento e atitudes protago-
nistas nos jovens e de fomentar o aperfeiçoamento da experiência escolar, por meio 
de uma rede entre comunidade, escola e UFRN.  Os dois grupos de teatro e os dois 
grupos de dança fomentados merecem apoio continuado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência da edição bianual do Trilhas em Pedra Grande, na nossa avaliação, 
tem repercussões positivas. A possibilidade de antever dificuldades e minar alguns 
problemas já vivenciados no primeiro ano, sem dúvidas, é um trunfo importantíssi-
mo nessa estratégia de manter o Trilhas, com a mesma coordenação e equipe (res-
salvados os ajustes necessários), durante dois anos no mesmo município. Além da 
viabilização de implementação de ações de médio prazo e que podem ser contro-
ladas de um ano para o outro, o retorno da equipe ao município no segundo ano 
pode também ampliar o alcance das ações nas comunidades. Neste segundo ano, 
por exemplo, os trilheiros de Pedra Grande dedicaram a maior parte dos esforços no 
atendimento das demandas da comunidade de Enxu Queimado (onde reside a maior 
parcela da população de Enxu Queimado).

Um segundo ano de execução permite a correção de rumos na articulação da ativi-
dade de extensão. O primeiro ano passa a ter um viés de momento de imersão no 
reconhecimento das demandas apresentadas e no descobrimento do modo de vida 
da comunidade. A coordenação do Programa Trilhas Potiguares está acertando em 
propor melhoramentos para o programa.

RELATOS 

“Bem... O que dizer da primeira semana do mês de agosto deste ano corrente? 
O Prof. Marcos Adller e seus jovens companheiros Trilheiros que compõem o 
melhor programa universitário para humanização e interação de conheci-
mento Universidade/Escola. O Trilhas Potiguares UFRN 2017 proporcionou a 
todos nós que fazemos a Escola Municipal do Ensino Fundamental Prof Joa-
quim Faustino de Souza, no município de Pedra Grande/RN, dias absoluta-
mente incríveis, produtivos e os mais participativos de que já participei.

Nossos alunos se reinventaram, mostrando uma criatividade inventiva, sur-
preendente, gratificante e até comovente, incentivados pela MAGIA TRILHEI-
RA. Gostaríamos que, todos nós que fazemos as escolas do interior do nosso 
estado, continuássemos recebendo a visita desse programa da nossa Universi-
dade, o Trilhas Potiguares, não só anualmente, mas nos mantendo bem próxi-
mos, pois essa interação é quem gera os futuros protagonistas (alunos) dessa 
instituição UFRN, olhando um mundo também futuro, de cor e esperança aca-
dêmica. Obrigada Trilheiros, estamos lhes esperando com sonhos, desenhados 
de alegria e coração aberto.”

Profa. Janete Sena de Oliveira.
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“É do lado de fora da universidade que a vida urge. O vento sopra, a doença 
ataca, a notícia chega. É do lado de fora que você pode fazer a diferença. O 
olho no olho, o toque, o abraço, o gesto. Sair da universidade para realizar 
ações é uma coisa, mas levar a universidade até onde, muitas vezes, ela não 
pode chegar, é outra.

A experiência da universidade por si só já faz as pessoas mudarem. As oportu-
nidades, experiências e vivências liberam lados desconhecidos ou que estavam 
ali, guardados o tempo todo. O símbolo do Trilhas Potiguares, um projeto de 
extensão da UFRN poderia muito bem ser um símbolo do infinito, pois marca 
as pessoas para sempre. É difícil de explicar, as palavras são escassas para 
definir as emoções e você cala, sente, relembra e chora.

Para os estudantes de cada equipe, o sonho não acabou. O amor pelo projeto 
transcendeu e ficou marcado nas profundezas de cada ser. E mais uma vez 
as palavras não definem o sentimento de saudade, de encontro e de vazio. 
Quando você chega em casa, o tempo passa diferente, o Sol brilha de outro 
jeito. Você olha as fotos e lembra das risadas daquelas pessoas especiais, que 
dividiram o mesmo teto, as emoções e a vida com você. Foi como se tivésse-
mos vivido um ano em sete dias, mas ao mesmo tempo passou rápido demais.

Você não cansa de falar sobre como foi bom, não cansa de mostrar as fotos, 
fala e repete a mesma coisa mil vezes, mas não é suficiente para fazer as pes-
soas entenderem a sua felicidade, tem que viver para saber.

Uma semana, sete dias, 168 horas. É pouco. É pouco para viver o local, é 
pouco para a paixão que desperta, é pouco para mudar. Mas é suficiente para 
despertar. Com cada amanhecer vivido nas cidades se levanta a vontade de 
ajudar o próximo, o amor pelo sorriso das crianças que já moram no seu co-
ração e a vontade de sentar na calçada apenas para escutar a sabedoria dos 
mais antigos, embalados pelo barulho do vento, do mar e da vida passando 
mansa e corajosa.

Coragem é uma palavra que define bem a vida no interior. Pensando bem, 
tudo tem outro significado ali. O coração é mais quente, a água é diferente, os 
olhares são inexplicáveis, o riso é puro e o amor é leve. Nas pessoas, a nossa 
rápida passagem inflama o anseio pela justiça, pelo aprendizado, pelo amor 
com o outro. O Trilhas alavanca sonhos, provoca desejos, espalha o bem e faz 
florescer o amor.

As dificuldades são inúmeras e imensas, mas a vontade de ajudar supera. Fica 
entalada na garganta a revolta com o descaso, com as desigualdades, com 
a omissão, com a injustiça. Mas, você olha nos olhos daquelas pessoas e diz: 
você é capaz, você é incrível, vai ser difícil, mas o seu lugar está lá.

O Trilhas espalha as sementes e aduba com palavras, os moradores regam 
com sonhos e um dia os frutos serão colhidos. A realidade de cada município 
não será modificada em sete dias, mas a diferença foi feita. A realidade de 
cada um que se tocou com o projeto ficará marcada.

Trilheira Andrea Luiza, Jornalismo UFRN.
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PEDRO AVELINO

Em 1877, o povoado recebia a denominação de Gaspar Lopes em homenagem a um 
dos seus fundadores. Nesse período surgiram as primeiras edificações e a primeira 
escola foi implantada no ano de 1896, sendo as primeiras feiras realizadas em 1912.

O nome do povoado foi conservado até 1921, quando o Presidente da Intendência, 
em 24 de dezembro do mesmo ano, mudou o nome do povoado para Epitácio Pes-
soa em homenagem ao Presidente da República que concluíra o ramal da Estrada 
de Ferro Central do Rio Grande do Norte, ligando a localidade a outras regiões do 
Estado. Com a chegada da linha do trem e a consequente inauguração da Estação 
Ferroviária Epitácio Pessoa, em 8 de janeiro de 1922, o povoado viveu dias de de-
senvolvimento e de expansão na sua produção agrícola e no comércio. O progresso 
chegava a Epitácio Pessoa pela linha do trem.

No ano de 1938, através do decreto Lei no 603, o povoado foi elevado a condição 
de distrito, e no dia 3 de dezembro de 1948, em cumprimento à Lei no 146, des-
membrou-se de Angicos, passando a chamar-se Pedro Avelino, numa homenagem 
prestada ao jornalista Pedro Celestino Costa Avelino, falecido em 1923, filho de An-
gicos dedicado ao idealismo republicano. A instalação do novo município ocorreu 
no primeiro dia do ano seguinte

Pedro Avelino pertence à microrregião Angicos (IBGE) e litoral norte na zona ho-
mogênea do Planejamento. Possui IDH de 0,622 e esperança de vida ao nascer de 
62,7 anos. Possui território relativamente grande – 874,4 km², equivalente a 1,65% 
da superfície estadual. A altitude da sede é de 95 metros, distando 154 km da capi-
tal Natal. Seus limites: Norte: Macau e Guamaré; Sul: Angicos e Lajes; Leste: Lajes e 
Jandaíra; Oeste: Afonso Bezerra e Macau. O clima é muito quente e semiárido; com 
precipitação pluviométrica anual (2007) entre 400 a 600 mm, com período chuvoso 
entre março e abril. Umidade relativa média anual de 70% e 2.00 horas de insolação.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – Cerca de 220 matrículas em cursos e oficinas. Entretanto, con-
siderando os eventos que não houve matrículas a estimativa é de 2.500 pessoas.

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 15 trilheiros.

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 13 cursos.

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 2 docentes.

NUMERO DE AÇÕES – 126.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Merecem destaque: trabalho desenvolvido no conjunto Pedro Melo, com mobiliza-
ção dos moradores para pintar as casas, hortas de permacultura, plantio de mudas, 
produção de húmus de minhoca; curso de aquaponia, com montagem de módulo 
produtivo familiar; ações de saúde comunitária nos assentamentos de reforma agrá-
ria Nova Conquista e Bom Jesus e na comunidade quilombola Aroeiras; ação de pla-
nejamento para conservação e projeto sustentável de piscicultura no açude público; 
eventos culturais realizados todas as noites no centro da cidade de Pedro Avelino: 
dias 29, 30 e 31 de Julho; e dias 1, 2 3 e 4 de Agosto.
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Esses eventos mobilizaram a cidade e foram organizados pelo conjunto dos Trilhei-
ros; eventos especiais nas tardes de terça-feira (Prof. Dr. Cipriano Maia), quinta-feira 
(Prof. Dr. Jamerson Viegas) e sexta-feira (Dra. Juliana Lianza, do Exército Brasileiro); 
levantamento sobre patrimônio material e potencialidades turísticas de Pedro Aveli-
no, inclusive com articulação para organização do polo de turismo do sertão central.

CONTINUIDADE

-Curso de construção de tanque-rede para criação de peixes no açude público.

-Realização de mostras culturais.

-Cinema na praça.

-Oficina de curtas (fazendo cinema em PA).

-Construção da unidade de aquaponia.

-Oficina de reciclagem de papel.

-Oficina de Scrap (caixinhas de doces para festas).

-Intervenções na comunidade de Aroeira: autonomia, emancipação, conscientização, 
valorização cultural, etc.

-Oficinas de dança para crianças, jovens, adultos e idosos, envolvendo a dança con-
temporânea e popular.

-Arrecadação de livros para biblioteca da cidade.

-Oficina de corte e costura.

-Contação de histórias em comunidades rurais e na cidade (espaços públicos).

-Oficinas de culinária típica nordestina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa Trilhas Potiguares / Pedro Avelino, com sua equipe de discentes, docen-
tes, técnico-administrativos, governo municipal e sociedade civil fertilizou o Sertão, a 
Caatinga, as Serras..., estamos chegando lá! As atividades desenvolvidas pelo grupo 
de 20 Trilheiros são partes de exemplo desta realidade. Assim, melhor que agonizar-
mos com as dificuldades é regozijarmos com os belos gols e, o Programa Trilhas Po-
tiguares, foi um “gol de placa”! Parabéns ao grupo e à sociedade Pedro-avelinense. 
O trabalho merece aplausos, pois contribuiu para que definitivamente não sejamos 
os mesmos de um passado recente. Todos nós, estudantes, moradores, gestores, etc.

As ações implementadas coloriram de esperança o horizonte já colorido do Ser(tão) 
Central. Revitalizaram-se as multicores do pôr-do-sol na comunidade Aroeira. O verde 
derramado nas encostas da Serra Aguda. O branco-cinza da indígena caatinga. O azul 
que confunde o horizonte. A aquarela nas flores do mandacaru, do sodoro, da coroa 
de frade... é da natureza de todos nós, das crianças das aroeiras, do céu, das terras, das 
matas retorcidas da caatinga, do povo Potiguar! O Trilhas Potiguares de Pedro Avelino 
reuniu todos essas cores numa aquarela harmônica e multicolorida. Tudo isso nos ale-
grou e nos alegra! É como quando se acende a luz da lamparina e se ilumina a alma!
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RELATOS

Cainan Negreiros 

“Gratidão imensa por conhecer pessoas e histórias tão incríveis, por vivenciar 
outra realidade e compartilhar dessa experiência tão transformadora com o 
melhor grupo possível. A semente foi plantada, o terreno é fértil e os frutos já 
estão sendo colhidos: a começar pelos laços criados!”

Sueli Braz

“Como pessoa da comunidade fiquei imensamente feliz, em ver minha cidade 
toda voltada para as atividades desenvolvidas pelo Projeto Trilhas Potiguares. 
Foi uma grande conquista sim, além dos ensinamentos e trocas de experiên-
cia, tivemos a parte cultural que em muito desenvolveu nossa terrinha por 
esse período.”
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PUREZA
Pelo segundo ano consecutivo nossa equipe vai ao município de Pureza, cidade situ-
ada há 60 km de Natal (capital do Estado), está localizado no estado do Rio Grande 
do Norte, fazendo parte da microrregião do Litoral Nordeste. Fundada em 05 de 
abril de 1962, a cidade tem 54 anos de emancipação, o que antes era distrito de Ce-
ará-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 fon-
tes 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 cidade com muito potencial 
e de uma beleza natural ímpar, merecendo mais cuidados por parte dos gestores e 
principalmente dos munícipes.

Pouca coisa mudou desde o ano anterior, no qual pudemos observar que a eco-
nomia da cidade se baseia na grande exploração 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 mercadinhos, algumas lanchonetes e restau-
rantes, 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.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO – 737 PESSOAS

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN –18 alunos 

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 15 cursos 

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 2 coordenadores técnico-administrativos.

NUMERO DE AÇÕES – 40 atividades

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 
O principal resultado qualitativo foi no tocante ao envolvimento do município nesta 
edição, uma vez que obtivemos total apoio da Prefeitura da cidade. A designação da 
Marilda como coordenadora local foi primordial para o sucesso desta edição 2017, 
uma vez que ela não mediu esforços para que tudo saísse da maneira planejada. 
As poucas falhas existentes não foram determinantes para o insucesso, muito pelo 
contrário, pôde ensinar aos nossos alunos o poder da resiliência. Haja vista que em 
alguns momentos foi preciso tirar um plano ‘B’ da cartola para que a atividade fosse 
exitosa. E isso é de suma importância para o aluno, pois é um cenário que irá en-
contrar em sua vida profissional. Pudemos observar que o município se preparou de 
verdade para nos receber. E afirmamos que esta foi a receita para o sucesso.
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CONTINUIDADE

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

Desde a primeira edição do trilhas em Pureza (em meados de 2010) que foi criado 
um grupo artístico, de dança e teatro, mas que fica muito refém de um acompanha-
mento mais de perto. Desta forma existe um grande potencial de continuidade das 
alunas de teatro em conjunto com esse grupo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A consideração mais importante que ressaltamos foi constatar o amadurecimento 
profissional dos nossos alunos, que formaram uma equipe jovem, porém experiente 
e comprometida. Alcançamos um resultado muito satisfatório, principalmente pelo 
desafio que tínhamos de apagar a marca do ano passado, quando o município dei-
xou muito a desejar e acabou prejudicando o trabalho de nossa equipe. 

Esse ano os contratempos foram mínimos e tivemos uma grande contribuição do 
município, desde a primeira reunião de demandas até os retornos programados. 
Temos como desafio esse ano trazer as turmas da banda e do grupo artístico para se 
apresentarem na CIENTEC. 

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.

Continuamos com a afirmação de que o Programa Trilhas Potiguares é muito impor-
tante para o município, para sua população, para os alunos participantes bem como 
para os coordenadores. É uma experiência gratificante, que nos agrega valor, favore-
cendo no crescimento enquanto indivíduo, bem como um crescimento profissional. 
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RELATOS 

Catarina Lira

“O projeto concretizou o profissional que almejo ser. As vivências absorvidas reper-
cutiram em crescimento profissional e pessoal, algo que só a extensão é capaz de 
fornecer. Apesar das realidades já esperadas me deparei com a transição dos papéis: 
“EU-APRENDIZ” para o “EU-PROFISSIONAL”, inserido em um contexto desconhe-
cido e agora como protagonista na vida dos que anseiam auxílio, alternativas e 
transformações. O conhecimento acumulado ganha liberdade e significado para 
além dos muros da universidade e os 7 dias são como flashes diante de nossos sen-
tidos. O medo anterior, advindo das responsabilidades das tarefas, é substituído por 
determinação e coragem resultantes do acolhimento do município que abraçam as 
propostas do projeto e incorporam em sua rotina, nos fazendo sentir como se esti-
véssemos em casa. As intervenções repercutem de modo avassalador nos hábitos 
da comunidade, resultado de uma construção coletiva, oriundas do elo das diversas 
profissões rumo a um objetivo comum, certificando que há saída para os obstáculos 
e a resposta se encontra na integralidade dos saberes.”
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RIO DO FOGO

Em meados de 1877, quatro famílias fugindo de uma avassaladora seca, deixaram 
o sertão potiguar e seguiram pelos caminhos do litoral.  Ao alcançarem a região 
banhada pelo rio Roxo, fixaram moradia à esquerda de um pequeno rio de águas 
escuras.  As famílias sertanejas mantinham seu sustento através de pescaria  numa 
grande lagoa existente nas proximidades. No caminho para as pescarias noturnas, 
avistavam com frequência aparições de um grande círculo de fogo em torno da 
lagoa com conotação de um autêntico fenômeno sobrenatural.  A partir disso, os 
habitantes pioneiros passaram a chamá-la de lagoa do Rio do Fogo, e consequente-
mente, o pequeno rio recebeu o nome oriundo do fenômeno, e passou a se chamar 
Rio do Fogo, originando o nome da localidade.  Na trajetória de sua consolidação, 
Rio do Fogo contou nos primeiros anos com a participação incentivadora de Francis-
co Apolinário Gaspar, Miguel Elias, José Monteiro, Zeferino de Oliveira, José Teixeira 
de Andrade, Miguel Arcanjo de Castro, Jerônimo de Castro (primeiro professor do 
povoado), Maria Nazaré Furtado (primeira professora), e José Porto Filho (poeta).  
Com o passar dos anos, a comunidade de Rio do Fogo foi crescendo, e a localidade 
se desenvolvendo, tendo sempre a pesca local como principal fonte econômica.  De-
pois de pertencer à jurisdição de Touros, e posteriormente a Maxaranguape, Rio do 
Fogo alcançou sua emancipação política, tendo como ponto de partida o plebiscito 
realizado no dia 17 de setembro de 1995.  Através da Lei n 6.842, de 21 de dezembro 
de 1995, Rio do Fogo foi desmembrado de Maxaranguape e elevado à condição de 
município do Rio Grande do Norte. A partir desta data, quem nasce em Rio do Fogo, 
tem o gentílico de rio-foguense (Fonte: IBGE, 2010).

Com base na experiência com o Trilhas Potiguares 2017, sentimos que o referido mu-
nípio abraçou o programa Trilhas e que este trará mais desenvolvimento para o mu-
nicípio, dada a grande participação de uma parcela da população local, quando em 
2017, alcançamos um público de quase duas mil pessoas, e como também, pelos co-
mentários positivos dos secretários, prefeito, coordenador local e população em geral.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – 2759 pessoas

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 16

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 14 

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 02

NUMERO DE AÇÕES - 30

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

As principais ações transformadoras de todas as atividades propostas e executadas 
foram a criação dos grupos de teatro e dança local, chamamos a atenção para a con-
tinuidade das atividades de talassoterapia na praia e das hortas comunitárias. Assim 
como o projeto de Educação Física com os professores locais e todas as palestras e 
atendimentos à saúde, principalmente, nas oficinas aos agentes de saúde local. 
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    CONTINUIDADE
Os projetos que tiveram possibilidades de continuidade, foram a criação dos grupos 
de teatro e de dança. Esses projetos contaram, ao final da semana, com uma apre-
sentação em praça pública, onde todos os presentes puderam participar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De todas as observações obtidas durante o Programa Trilhas Potiguares 2017, na 
cidade de Rio do Fogo, sentimos que um programa como esse, só vem a acrescentar 
qualidade de vida das pessoas locais, e sentimos também que há necessidade de 
esclarecimentos políticos, sociais, culturais, econômicos e ambientais, tanto para a 
população como para os gestores locais. A cidade está bastante insegura, quanto a 
segurança pública, havendo em todo município apenas 8 policiais municipais. 

     RELATOS 
A orientadora social Gislene Victor Grança, 22 anos, também residente local, 
falou da importância de oficinas especializadas às pessoas de terceira idade, 
uma vez que: “os idosos passam a conviver mais com eles mesmos, melhoran-
do, consequentemente, a saúde deles”.

“Eu estou amando essa oficina de dança, pois chegamos em casa com o corpo 
renovado e com disposição para as atividades de casa”. Maria da Cruz.
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SANTANA DO SERIDÓ

O município de Santana do Seridó, localizado na região Seridó do Estado do Rio 
Grande do Norte, conta com população estimada de 2.688, fonte: IBGE, com área 
territorial de 188,403 Km2, a densidade demográfica é de 13,41 hab/Km2 no muni-
cípio. Atualmente o prefeito eleito de Santana do Seridó se chama Hudson Pereira 
de Brito.

A formação da cidade de Santana do Seridó ocorreu em meados do século XVIII, 
com a expansão das atividades rurais em Jardim do Seridó e chegada dos agriculto-
res com a intenção de plantar cereais e criar gado. O Sr. José Aprígio teve a iniciativa 
de construir casas em sua propriedade, incentivando outros proprietários de terras 
a seguir o mesmo exemplo, assim resultando em um pequeno povoado. Por ser um 
povo devoto, em 1930 foi erguida uma capelinha homenageando Nossa Senhora de 
Santana, que mais tarde adotaram o nome de Santana para o povoado.

A criação do município de Santana iniciou como Distrito pela Lei estadual nº 
962/1953, sendo submetido à administração do município de Jardim de Seridó. No 
entanto, em 10/05/1953 passa a categoria de município pela lei estadual nº 2770, de 
10-05-1962, assim desmembrando-se do município de Jardim do Seridó. Mais tarde, 
através da lei estadual n.º 4314, de 16-04-1974, recebe a denominação de Santa do 
Seridó. Sua fundação está datada em 9 de abril do ano de 1963. (Fonte: IBGE)

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO: 1000

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN; 15

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES: 09

QUANTIDADE DE COORDENADORES: 02

NUMERO DE AÇÕES; 19

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

•  Produção de vídeos independentes pelos participantes
•  Cinema Participação do público, movimentando a cidade durante as ses-

sões.
• Of. Tecnológica alimentares: Algumas não eram conhecidas pelos produto-

res, a oficina proporcionou o aprendizado e aplicação das tecnologias por 
eles na própria moradia.

• Horta: Resultados foram, o interesse dos alunos a cuidar da horta e posterior-
mente comer os vegetais e a curiosidade de provar novos vegetais. Aprendi-
zado em montar horta, solicitando aos pais que implantassem a técnica em 
casa.

• Oficina Salada cores e sabores: Estimulo às crianças que não aceitavam a 
salada ou não comiam algumas frutas, passaram a pedir aos professores 
para continuarem fazendo.

• Noções de maquiagem e tranças: As informações serão utilizadas no dia-a-
-dia, podendo ser aplicadas profissionalmente.
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• Oficina de Música e Teatro: Desenvolvimento da criatividade dos participantes.
• Curso BPF – Boas práticas de fabricação O curso permitiu que os assuntos 

abordados fossem direcionados para a área de atuação de cada participante.
• Caminhada, Aferição p.a e Glicemia: Participantes que apresentaram alte-

ração foram orientados a procurar a atenção básica de saúde no município, 
como também foram dadas orientações nutricionais.

• Oficina Higiene bucal: Estudantes aprenderam a importância dos cuidados 
com a saúde bucal, para se evitar cáries, placa bacteriana, mau hálito, entre 
outros malefícios e praticaram no modelo anatômico a maneira correta de 
escovar os dentes. 

• Curso Prevenção das DST’s: Estudantes aprenderam um pouco sobre as 
doenças sexualmente transmissíveis, como elas se manifestam e um pouco 
sobre a fisiopatologia, a maneira correta de se usar os preservativos. Os 
alunos foram orientados a procurar a Unidade básica de Saúde para a reali-
zação dos testes rápidos.

• Capacitação tecnológica: Explicação de conceitos básicos referentes a mon-
tagem e manutenção de computadores.

• Inclusão tecnológica: A aplicação da oficina de capacitação tecnológica des-
pertou interesse das participantes em conhecer o mundo da internet.

• Of. Contação de estórias: Esta oficina deu condições de avaliar o interesse 
dos alunos das escolas públicas pela contação de estórias.Eles apresenta-
ram muita euforia e ansiedade à chegada e apresentação das estórias. 

• Of. de dança: O empenho dos alunos nas aulas mostrou o quão é interessan-
te para o desenvolvimento cultural e descobertas das aptidões nesta área.

• Recicloteca: Pode-se obter como resultados qualitativos da oficina o apren-
dizado por parte dos professores da confecção de brinquedos a partir de 
reciclados; repensar antes de se desfazer de algum material considerado 
inutilizável; um novo olhar sobre os materiais recicláveis e reutilizáveis; des-
pertar da criatividade.

CONTINUIDADE

As oficinas na área da Capacitação tecnológica podem continuar de forma a atender 
os jovens e, principalmente, inserindo a inclusão tecnológica para os idosos. Reco-
menda-se a implantação de palestras periódicas nas escolas sobre a “Prevenção das 
DST’s”, forma de instruir os alunos atuais e os que podem ingressar, futuramente, nas 
escolas. A recicloteca pode ser utilizada nas escolas, sendo necessária a atualização 
das oficinas. Recomenda-se a implantação da higiene bucal, na educação infantil, 
bem como o estimulo a alimentação a base de frutas, como foi visto na oficina “Sa-
lada cores e sabores”.

O “Cinema” pode ser uma prática adotada pela prefeitura da cidade, por não haver 
este tipo de atividade cultural para as comunidades. Quanto a caminhada e aferição 
p.a e glicemia, estas ajudam no controle de doenças e melhora as condições de vida 
para os mais carentes que requer cuidados e atenção. A oficina de Música e Teatro é 
importante para estimular a criatividade dos jovens na área artística.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oficina de youtuber teve êxito porque ao final conseguimos com que os participan-
tes fizessem vídeos produzidos por eles, tirando as dúvidas surgidas e orientando-os 
da melhor forma. O ideal para essa oficina teria sido que o munícipio fizesse inscrições 
das pessoas interessadas, porque no nosso caso foi liberado duas turmas de uma es-
cola, então teveram pessoas que não estavam interessadas no assunto e atrapalharam 
um pouco o andamento da oficina, mas no geral, nós vimos algo positivo.  
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O cinema foi a ação que mais movimentou a cidade e a mais comentada, pudemos 
perceber o interesse de muitas pessoas que nos paravam na rua para perguntar qual 
filme iria passar, então notamos que o cinema foi a ação que mais repercutiu na ci-
dade, devido a isso, o munícipio poderia adotar 1 vez por semana ou a cada 15 dias 
essa atividade para a população.

A oficina de maquiagem e tranças obteve êxito, com um retorno positivo dos parti-
cipantes. Teve grande repercussão entre as moradoras da cidade e região, obtendo 
inscritos para além do esperado.

As oficinas, Tecnologias alimentares, Horta, Salada e Recicloteca, realizadas nesta 
semana, contribuíram de forma positiva para a população de Santana do Seridó. 
Esperamos que haja continuidade das atividades e que os participantes sejam mul-
tiplicadores de conhecimentos.

O curso BPF se mostrou bastante proveitoso, pois permitiu a correlação da teoria 
apresentada com a prática que os participantes relataram durante o curso. Espera-
mos que as informações e dicas repassadas no decorrer do curso sejam aplicadas 
na prática diária das suas produções de alimento de modo que melhore a higiene e 
qualidade dos alimentos. 

A caminhada, aferição p.a e o teste de glicemia permitiu a socialização entre os ido-
sos e dos mesmos com a equipe do trilhas. Os idosos que apresentaram alguma al-
teração na pressão arterial e glicemia foram orientados e espera-se que os mesmos 
procurem ajuda médica. 

Na demonstração que os alunos fizeram após as palestra de higiene bucal deu para 
se perceber que toda informação apresentada foi recebida pelos mesmos.

Quanto a palestra sobre Prevenção das DST’s, apesar dos alunos já terem algumas 
informações visto que o trabalho de conscientização já é realizado no município, a 
mesma permitiu que fossem tiradas algumas dúvidas que os participantes tinham.

A oficina de capacitação tecnológica demonstrou êxito por meio do interesse dos 
alunos nas aulas e nos exercícios práticos desenvolvidos. Apesar das mudanças de 
horário e turno, o curso se manteve com um público considerável e ótima parti-
cipação dos integrantes. Acredito que consegui cumprir com o objetivo principal 
do curso, que era capacitá-los minimamente para o exercício de uma atividade no 
município.

RELATOS 

“ - A experiência do trilhas potiguares é ótima, essa é a segunda vez que par-
ticipo e sempre venho com uma expectativa boa para toda a semana, é muito 
bom ver a comunidade envolvida com o projeto e a gente envolvido com a co-
munidade, criando vínculos de amizades que podem ser levadas para o resto 
da vida. No meu caso aprendi um pouco de todas as oficinas por acompanhar 
com a cobertura de fotos e de mais aprendizado para mim foi a oficina de 
tecnologia alimentar porque é uma área totalmente diferente da minha, e 
como estudante de jornalismo a gente precisa aprender de tudo um pouco 
para escrever uma matéria, e ir até um lugar afastado do centro da cidade, ver 
os animais, ver de perto a seca, que só escuto/vejo através de jornais, foi bem 
diferente, então foi bem gratificante essa edição do trilhas.”

Flávia Marques, 26 anos, 8º período de Jornalismo.
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“- O trilhas potiguares que veio a nossa região seridoense, primeiramente 
agradecer aos agricultores da comunidade da gente, porque o que a gente 
aprendeu foi muito importante para nós, a gente aprendeu muitas coisas, 
inclusive, guardar, fazer silo, silagem de colostro  de leite de vaca, eu não 
sabia nunca que reaproveitava um negócio que a gente desperdiçava muito, 
mas não vamos desperdiçar mais, 100 % aproveitável e sobre silagem seca , 
de ração seca que a gente não tinha uma noção como fazia a base de água e 
ureia, foi muito importante, agradeço a todos vocês, obrigado.”

Chico do Braz, produtor e morador da Comunidade Verdes.
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SÃO RAFAEL

O município de São Rafael possui uma população estimada em 8.345 habitantes, 
conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-2017). A densidade 
demográfica é de 17,29 hab./km2 e a área territorial é de 469,101 km2. São Rafael 
está localizado na microrregião do Vale do Açu no Estado do Rio Grande do Norte 
(RN) e fica a 216 km da capital. Conforme o histórico apresentado pelo IBGE.

Inicialmente chamado Caiçara, o município de São Rafael começou num aldeamento 
indígena, nas proximidades do rio Piranhas. Por estar nas vizinhanças do rio, logo 
suas terras foram aproveitadas para a criação de gado e para a plantação de lavou-
ras, fazendo surgir um bom contingente populacional, em meados do século XVIII. 
O Capitão João Francisco da Costa era grande proprietário das terras de Caiçara, em 
1765. O frei Serafim de Catânia, missionário capuchinho presente na área nos anos 
de 1845 e 1850, mudou o nome da localidade para São Rafael.

A cidade foi reconstruída na década de 80, tendo em vista que a original foi inunda-
da por uma barragem chamada Itajá, conhecida também por Engenheiro Armando 
Ribeiro Gonçalves. Uma grande contradição é que a população São-Rafaelense sofre 
com falta de água apesar de estar ao lado do maior reservatório de água do RN.

A economia gira em torno da agropecuária e serviços. O município possui potencial 
turístico, no entanto, não é explorado devidamente.

O Programa Trilhas Potiguares se configura numa iniciativa importante, tendo em 
vista que, busca atender às demandas do município nas áreas de saúde, educação, 
direitos humanos e justiça, meio ambiente, cultura, tecnologia, comunicação e tra-
balho. Para atender as demandas do município, as principais áreas contempladas em 
2017 foram saúde, educação, meio ambiente, cultura e comunicação. A passagem 
da equipe pela cidade, proporcionou uma troca de experiências e saberes, trazendo 
uma mudança na realidade social da população.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO - 2.000 pessoas 

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 9 alunos

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES -  7 cursos

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 3 servidores

NÚMERO TOTAL DE AÇÕES -  69 ações

NÚMERO TOTAL DE AÇÕES POR DIA:

Segunda-feira – 15 ações

Terça-feira – 11 ações

Quarta-feira – 17 ações

Quinta-Feira – 16 ações

Sexta-Feira – 10 ações
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RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

 Ao chegarmos à cidade no dia 29 de julho, realizamos visitas técnicas nas 
principais escolas públicas onde as atividades seriam desenvolvidas, acompanhados 
da Secretária Municipal de Educação, Tânia Maria de Souza e outros representantes 
do município. Após a visita seguimos para o local de hospedagem da equipe. Fica-
mos alojados em uma pousada próximo à entrada da cidade onde fomos recebidos 
pela proprietária Dona Branca.

 A estrutura da pousada atendeu muito bem a equipe. Com três quartos e 
três banheiros, a pousada também possuí uma grande mesa para refeições, cozinha, 
lavanderia e sala com microcomputador e internet.

 No período da tarde, os alunos aproveitaram para descansar e juntos tro-
carem ideias sobre suas atividades e atualizarem o material das apresentações. As 
17 horas, realizamos uma primeira reunião preparatória com toda a equipe para a 
reunião com os coordenadores do município que seria realizada na manhã do dia 
seguinte.

No dia 30 de julho, tivemos uma reunião com os coordenadores por área (saúde, 
educação, meio ambiente etc.) do município. Essa reunião foi importante para que as 
equipes se conhecessem, as demandas fossem revisadas e ajustes fossem realizados 
na programação, caso necessário.

No dia 31 de julho desenvolvemos algumas atividades na feira, que ocorre toda 
segunda-feira na cidade. A Prefeitura Municipal disponibilizou uma tenda para que 
desenvolvêssemos atividades de promoção e cuidados com a saúde para os feiran-
tes e a população, em geral. Inicialmente, a frequência à tenda foi baixa, tendo em 
vista que a tenda ficava ao lado da feira e não na mesma. A equipe resolveu, então, 
convidar as pessoas que circulavam para que visitassem nosso local de atuação. Ao 
circular na feira, os trilheiros distribuíram panfletos informativos sobre higiene bucal 
e diabetes, bem como aproveitaram a oportunidade para divulgar à população so-
bre a presença do Trilhas Potiguares em São Rafael. Segue uma breve descrição das 
atividades desenvolvidas na manhã do dia 31 de julho.

CONTINUIDADE

Nutrição: Realizamos oficina de culinária para as merendeiras. No entanto, suge-
rimos que se realizem atividades de conscientização dos alunos e pais, a respeito 
da alimentação saudável. Ficou claro para a equipe, que durante o recreio, muitas 
crianças compravam ou consumiam lanches como pastel, salgadinhos e refrigerante. 
Sugerimos que também se faça uma ação com os gestores responsáveis pela com-
pra da merenda escolar.

Dança: Percebemos que algumas crianças e jovens possuem um talento natural para 
a dança. Porém falta incentivo com a realização de mais atividades e cursos voltados 
para dança em geral, assim como faltam grupos representantes das mais diversas 
danças, do hip-hop as danças folclóricas. Além de crianças e adolescentes, é impor-
tante levar a dança aos idosos também.

Higiene Bucal: muitas crianças atendidas apresentaram cáries. Sugerimos dar con-
tinuidade a essa ação, ampliando para a orientação dos pais e/ou responsáveis, de 
forma a dar informações e desmistificar crenças a respeito da higiene bucal.
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Biblioteca: as funcionárias que trabalham no local não possuem formação na área e 
não realizam atividades de estímulo à leitura. A pequena intervenção que foi iniciada 
necessita de acompanhamento e continuidade. Podemos pensar em eventos que 
levem as crianças para a biblioteca do município e das escolas.

Educação Ambiental: podemos dar continuidade a esse trabalho, tendo em vista, 
que presenciamos uma grande quantidade de lixo jogado no chão da escola pelos 
próprios estudantes. Nesse caso, atividades que promovam uma maior conscientiza-
ção e apropriação do espaço escolar são necessárias.

Idosos: a ação com os idosos, que envolveu nutricionistas e professor de dança foi 
um sucesso. Essa ação merece ser ampliada com a participação de um profissional 
da área de Enfermagem e Farmácia, tendo em vista que, os idosos apresentaram 
dúvidas relacionadas ao uso de medicamentos. Essa atividade é um exemplo de 
trabalho interdisciplinar efetiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao longo da semana as ações extensionistas desenvolvidas forneceram con-
tribuições para a melhoria da qualidade de vida das comunidades atendidas nas 
zonas urbana e rural. Aliado a isso, têm-se os benefícios à formação do estudante, o 
qual pode contribuir com a sociedade, conhecer a realidade local e aliar teoria e prá-
tica. Aos coordenadores do projeto, também foi permitido o exercício da cidadania, 
da liderança, bem como, vivenciar a tríade universitária ensino, pesquisa e extensão. 

 Dessa forma, o Programa Trilhas Potiguares em São Rafael alcançou os resul-
tados almejados ao desenvolver um trabalho multidisciplinar e possibilitar uma in-
tervenção na realidade, respeitando as especificidades e a diversidade da população 
local.

RELATOS 

 “É muito gratificante e importante trabalhar e levar nossa experiência como 
servidor e aluno da UFRN para os pequenos municípios do nosso Rio Grande 
do Norte. Quando saímos de nossa cidade para a visita e reunião de demanda 
podemos observar in loco a grande expectativa e a importância do Programa 
Trilhas Potiguares. O trabalho em equipe é simplesmente maravilhoso, em ne-
nhum momento me senti servidor ou aluno, me senti sim e me sinto um eter-
no aprendiz. A simplicidade, o carinho, a atenção e a reciprocidade com que 
as pessoas nos tratavam é algo extraordinário. Em dois momentos vivenciei o 
Programa Trilhas Potiguares, o primeiro como estudante, que no meu enten-
dimento não existe experiência tão gratificante e igual, pois é um momento 
ímpar de vida acadêmica, e a partir dele nós conseguimos entender e colocar 
em prática as informações, o saber pedagógico e profissional. Como servidor 
eu tenho apenas uma certeza, a certeza de estar no lugar certo, fazendo a coi-
sa certa e concretizando um sonho. Por fim, a equipe de São Rafael foi muito 
empenhada e simples de lidar, todos tinham compromisso e desempenhavam 
suas funções com bastante afinco, não houve nenhum incidente de modo que 
tudo ocorreu em sintonia. Os coordenadores experientes (é óbvio que conta 
muito) e de bom trato com todos foram de fundamental importância para que 
o Trilhas acontecesse. ”

Depoimento de Bruno Oliveira Ferreira (Coordenador) 
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Relato de aluno trilheiro

 “ Depois de uma semana de ensaios, treinos, discussões de forma sadia e 
muita ralação enfim chegou o dia mais esperado pelos alunos. As 20h horas 
demos início as atividades noturnas e os alunos já ficavam ali apreensivos 
perguntando:

– Professor que horas vamos dançar?

– Calma gente já já dançaremos e todas essas pessoas aí na plateia irão 
aplaudir todos vocês de pé com muito louvor.”
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SERRINHA DOS PINTOS

Serrinha dos Pintos é um município brasileiro localizado no interior do Estado do Rio 
Grande do Norte, na messoregião do Oeste Potiguar. Distante 385 km da capital, a 
cidade recebe o nome “Serrinha” por ser uma pequena serra em comparação com a 
serra vizinha, Martins, e “dos Pintos” do sobrenome do seu descobridor e desbrava-
dor, o tenente Coronel Agostinho Pinto de Queiroz.

O Povoado de Serrinha dos Pintos surge no ano de 1942 com a construção da ca-
pela Nossa Senhora da Salete. A frente de tal obra esteve o Pe. Walentim Guinter e 
João Xavier de Queiroz, que mais tarde se tornou o primeiro tesoureiro da capela. O 
terreno em que se compreende tal capela foi doado por Raul Galdino (que doou o 
terreno da parte norte) e Maria Pereira (que doou o terreno da parte sul).

A construção da capela foi feita pelos próprios moradores do povoado os quais 
trabalharam voluntariamente fabricando os tijolos e transportando manualmente a 
madeira retirada das matas. O atual sino foi comprado na cidade de Juazeiro (CE) 
pelo pároco e pelo tesoureiro da capela.

De acordo com relatos de antigos moradores, inicialmente o povoado só possuía 
duas ruas, as que ficam ao lado da antiga capela, hoje igreja matriz da cidade. Com o 
passar dos anos a cidade foi crescendo, sempre em torno do templo católico, tendo 
como uma das principais festas da cidade a Festa da Padroeira que acontece todos 
os anos no mês de setembro. A lembrança dos cordões vermelho e azul, formado 
por grupos de moradores que faziam leilões de diversos animais e objetos na festa 
da padroeira a fim de arrecadar dinheiro para a capela, é bastante viva na memória 
dos moradores.

Em 1985 a cidade recebe o título de distrito administrativo da cidade de Martins a 
partir da elaboração de um projeto feito pelo deputado estadual José Fernandes de 
Queiroz. Em 1992, tem-se a criação do projeto 341/92 do deputado estadual José 
Patrício Figueiredo Júnior e publicação da lei estadual Nº 6.492 de 30 de outubro de 
1993 sancionada pelo governador José Agripino Maia, passando Serrinha dos Pintos 
a categoria de município. Inclusive a festa de emancipação política é também bas-
tante lembrada pelos moradores. Segundo relatos orais dos mesmos, a população 
de Serrinha já demonstrava grande interesse em poderem ter seus próprios órgãos 
administrativos e sua própria história.

Os primeiros prédios públicos a surgirem foram: o açougue público em 1950, cons-
truído em terreno pertencente à capela; a Escola Estadual Serrinha dos Pintos em 
1952 (conhecido por alguns moradores como “Grupo Escolar”) construído em terre-
no comprado ao Senhor Luiz Freire; o cemitério público municipal “Alzira de Carva-
lho Vilar” em 1959; e o açude público, Dr. Walter Magno, em 1962.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO – Pouco mais de 300 pessoas 

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 7 discentes

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 7 cursos

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 1 coordenadora

NUMERO DE AÇÕES – 25
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RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

As oficinas de práticas esportivas foram as que mais despertaram nos participantes 
um desejo de continuidade, pois muitos dos que participaram não chegaram nem 
a praticar esportes com regularidade, até pelo fato de que no município apenas a 
modalidade do futsal foi bastante disseminada. Como para muitos o futsal não lhes 
agradaram, a falta de prática esportiva tornou-se comum entre tais indivíduos.

Porém, com as ações do Trilhas Potiguares, eles passaram a se organizar para dar 
continuidade as atividades esportivas que lhes agradaram, como o Voleibol Indoor 
e o Handebol Indoor. Tanto as crianças e adolescentes como os adultos também 
que, segundo depoimentos, já praticavam o voleibol antes, mas não com frequência 
assídua.

Essas oficinas permitiram com que mais pessoas se aproximassem dos esportes e 
gerassem em si mesmas o desejo pelo hábito de praticar atividade física. Logo, os 
questionamentos sobre a construção de escolinhas de handebol e voleibol foram 
surgindo e as conversas com os professores de Educação Física do município deram 
início a organização delas.

Além da prática de desportos, outras atividades que motivaram a população de Ser-
rinha dos Pintos a praticar atividade física foram: a Trilha Saudável, esta que já era 
realizada anteriormente, mas não com uma organização prévia e com cuidados na 
preparação do corpo em um momento de pré-atividade; e a Zumba que fez com 
que muitas pessoas saíssem de suas casas para dançar, exercitar-se e esquecer um 
pouco seus problemas. Essas atividades possibilitaram também com que adultos e 
idosos tivessem um momento de cuidado da saúde individual, tanto física quanto 
mental, tendo em vista que muitos ali não tinham um momento, espaço e atividade 
para que todos eles pudessem se entreter e, ao mesmo tempo, cuidar da sua saúde 
de maneira dinâmica e divertida.

Através das ações desenvolvidas, tivemos a criação de oito blogs de cidadãos da 
cidade, que abordam os mais diversos assuntos, como blog de receitas e de dicas 
sobre qualidade de vida. Também foram lançadas quatro ideias a partir dos partici-
pantes da oficina de empreendedorismo, de possíveis empreendimentos para a cida-
de solucionando problemas identificados pelos mesmos, como a falta de um espaço 
para festas que disponibilize um buffet e uma loja de alimentos naturais e saudáveis.

Destacamos, ainda, a inauguração da biblioteca e a exposição temporária.

CONTINUIDADE

- Handebol Indoor: criação de escolinhas de handebol indoor para as crianças e ado-
lescentes de ambos os sexos a fim de que todos possam praticar a modalidade com 
frequência e, se possível, montarem times para disputa de campeonatos;

- Voleibol Indoor: criação de escolinhas e grupos de voleibol indoor para as crianças, 
adolescentes e adultos de ambos os sexos a fim de que todos possam praticar a 
modalidade com frequência e, se possível, montarem times para disputa de campe-
onatos;

- Zumba: criação de grupo de zumba acessível a toda a comunidade para a realiza-
ção de tal prática;

- Trilha Saudável: organização de trilhas que possam ser realizadas pelo município 
com o intuito de incentivar a população e visitantes a realização de atividades saudá-
veis e disseminar no município a caminhada na natureza como prática de atividade 
física em prol da saúde.
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- Exposição temporária – a ideia é que seja anual. No ano que vem, pretendemos 
organizar um livro com as histórias que foram recolhidas da oralidade.

RELATOS 

Agosto de 2017, mais precisamente a primeira semana. O serrinhense se de-
para com o fim do estio “inverno” e a notícia da chegada de visitantes á nos-
sa cidade. A cidade se organiza e se enfeita do típico jeito serrinhense, para 
receber os tão esperados visitantes: São os “trilheiros” do Programa Trilhas 
Potiguares, na qual chegam para trilhar pela nossa ilustre história.

Eis que chega até nós, serrinhenses, a oportunidade de experienciar a inte-
riorização de práticas humanizadoras multidimensionais, que se repercutem 
nos vários aspectos da vida, sejam eles sociais, econômicos, políticos, culturais 
e ambientais. A ideia do cuidado integral teorizado na academia tem agora 
como cenário de práticas o meio em que o ser humano está inserido, como 
também o próprio indivíduo no seu aspecto biopsicossocial.

O reforço à individualidade, singularidade e identidade cultural dos povos foi 
amplamente reforçado e explorado pelas ações do Programa Trilhas Potigua-
res. O reconhecimento cultural de si próprio como povo integrante daquela 
cultura e meio social foi objeto de reflexão por parte dos moradores. O for-
talecimento e apoio da cultura e turismo da cidade repercutiram na maior 
valorização desta, dotada de ricas belezas naturais.

A exploração da criatividade e empreendedorismo do cidadão, através do 
seu conhecimento popular e uso de materiais de baixa densidade tecnoló-
gica foram estratégias bastante satisfatórias e reconhecidas pela população. 
Como também, a importância de se trabalhar desde a criança até o adulto, a 
consciência cidadã e os seus papéis como agentes promotores de sua própria 
autonomia, sujeitos do seu bem-estar e de sua corresponsabilidade social; nas 
quais foram abordadas de forma global pelo programa. Como exemplo, cito a 
“horta comunitária”, “oficinas de empreendedorismo”, entre outras.

O incentivo às atividades promotoras de saúde e lazer que promovem o vín-
culo e reforçam o conceito de atenção e cuidado integral à saúde, como a 
zumba, o teatro, a música, cinema e atividades físicas e esportivas, tiveram 
um feedback bastante positivo pela população.

A capacitação e educação permanente de profissionais que trabalham no am-
biente escolar foram de grande valia, através das oficinas realizadas pelos 
trilheiros. As oficinas possibilitaram a adaptação das ferramentas de trabalho 
dos profissionais e novas estratégias de ensino dentro de suas competências.

“A exposição temporária” foi a experiência que, de forma particular, mais me 
cativou. Pude ver nos olhos úmidos de alguns que ali estavam à emoção de 
caminhar nas linhas do tempo e percorrer suas raízes; acompanhar a cons-
trução da nossa história através de nossos antepassados. Foi um momento 
de resgaste, de fortalecimento de laços, de valorização da cultura e história 
serrinhense.

O “Trilhas” trouxe uma semana atípica, recheada de novidades e novos co-
nhecimentos, que “desaquietou” o serrinhense de sua rotina para acompanhar 
com grande prazer a programação do projeto. Foi um momento de troca, 
onde nossa existência enquanto serrinhense foi mais do que reconhecida, mas 
sim, acolhida pelos desbravadores trilheiros que aqui estavam. Fomos cuida-
dos por “gente do bem”, pessoas que trabalham com amor e fizeram revelar a 
verdadeira essência do ser humano: ser humano.

Meus singelos parabéns pela construção dessa experiência exitosa que foi 
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esta edição do Trilhas Potiguares no município de Serrinha dos Pintos (minha 
terra), e espero algum dia trilhar pelos caminhos desse belíssimo programa. 
Muito obrigada pela acolhida, até breve!

Neila Alves de Queiroz – Cidadã e Fisioterapeuta serrinhense.

Apesar de no primeiro dia eu estar muito nervosa com a oficina, por nunca 
ter tido antes uma experiência com professores, posso dizer que no final o 
resultado foi bastante satisfatório. Inicialmente quando pensei na proposta 
da oficina, era para ser direcionada a professores de história e pedagogos. No 
entanto, a minoria dos professores presentes dava aula para o Ensino Funda-
mental II ou Ensino Médio, e nenhum era formado na área. Por este motivo, 
tive que modificar minha abordagem e meu planejamento assim que os pro-
fessores terminaram suas apresentações.

Para o segundo dia, já sabendo desta informação, pude me planejar correta-
mente e como também já havia tido um primeiro contato com os professores, 
já sabia minimamente como eles reagiam aos debates. Um ponto negativo 
para mim, foi a minha falta de controle sobre a turma. Muitas vezes os profes-
sores se “empolgavam” com o assunto e começavam vários grupos de conver-
sa paralela, o que ficava difícil para fazê-los retornar para a discussão central.

Esta oficina foi muito proveitosa e enriquecedora. Os professores deram di-
versas sugestões de como trabalhar história local com os alunos e todos os 
pontos planejados foram bem discutidos. Além disso outros assuntos também 
foram colocados em pauta, como o tema “preconceito racial”, e ainda assim 
foi conversado sobre ele.

Clara Maria – Trilheira.
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SÃO TOMÉ
O Município de São Tomé, foi criado pela lei estadual nº 698, de 29 de outubro de 
1928, sendo desmembrado dos municípios de Santa Cruz, Currais Novos, Lages, São 
Gonçalo e Macaíba. Distante cerca de 110 km da capital do estado, São Tomé apre-
senta clima quente e seco no verão, e frio no inverno com temperatura mínima de 
26º graus e máxima de 30º. Tem como atividade principal a agricultura e a pecuária. 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 08 discentes

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 05 cursos

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 02 coordenadores

NUMERO DE AÇÕES – 16 ações

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO)

Reativação da prática esportiva na modalidade corrida de rua com entrega de pre-
miação;

Implantação de iniciativas no contexto econômico para inclusão do município nas 
atividades turísticas ecológicas;

Resgate da autoestima por parte da comunidade quilombola;

Estímulo para criação de um grupo de mulheres no município na busca das conquis-
tas dos seus direitos;

Resgate da motivação laboral por parte dos educadores na rede municipal ;

Resgate dos valores históricos, culturais, geológicos e ecológicos por parte da po-
pulação em geral;

CONTINUIDADE

Atividades relacionadas ao turismo, em função do potencial na Comunidade Qui-
lombola da Gameleira;

Assessoria na elaboração de projetos que possibilitem a captação de recursos para o 
desenvolvimento de atividades relacionadas ao esporte e a cultura (música, dança e 
teatro, principalmente, em função dos grupos já existentes);

Trabalho de assessoria às mulheres, visando o empoderamento e a autonomia delas 
e a organização de um grupo;

Perspectivas de atividades acadêmicas na comunidade quilombola;

Implantação de um calendário de corrida no município;
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RELATOS

“O projeto trilhas foi a melhor experiência da minha vida acadêmica e posso 
afirmar que foi comparado ao dia em que oficializamos nossa união (sim sou 
casada, lembro bem: eu estava em êxtase o dia inteiro e a noite em compa-
nhia do meu parceiro, conversamos e compartilhamos da mesma emoção 
apesar de não ter sido nada romântico foi como dizemos popularmente aper-
reado e emocionante). O sentimento que tive no trilhas foi comparado a esse 
dia, devido à mistura de várias sensações, sendo que mais prolongado por ter 
vivenciado em 7 dias. Vou tentar explicar que emoção foi essa vivenciada no 
trilhas ao ministrarmos as primeiras oficinas. Ela consiste em: Um suor frio, 
uma espécie de nervosismo com ansiedade, as pernas não se governam, as 
suas emoções estão a flor da pele, não se sabe o que vai acontecer, medo(…) 
lembro ainda do coordenador na integração falando que nos depararíamos 
com muitas situações e que estivéssemos prontos para o improviso, sábias 
palavras. Passamos muitos dias planejando e só na hora é que sabemos o que 
realmente nos espera. Um sorriso puro, um abraço apertado, uma acolhida, 
uma sala, um copo com água, o chão (…). Esperem, eu pensei que fossem vir 
os adultos e vieram crianças, pensei: Meu Deus, socorro! E agora? É agora que 
sua experiência de 4 semestres em sala de aula, uma imensidão de textos, reu-
niões com grupos de movimentos social, ida em comunidades com seus pro-
fessores, uma vida dedicada as experiências em movimentos da igreja, minha 
vida familiar, experiência de antigos empregos e nada comparado aos dias 
em que tivemos no trilhas, eu pensei de novo: vou levar conhecimento, me en-
ganei, eu estava compartilhando de repente eu também estava aprendendo.  

 Mas também pasmem eu fiquei quando percebi que podia contar com 
meus colegas recém-conhecidos (de alguns poucos meses), nos momentos das 
oficinas éramos um só, todos se ajudaram mutuamente, fomos todos edu-
cadores, fisioterapeutas, administradores, engenheiros florestais, assistentes 
sociais, comunicadores, vivenciamos todos juntos e misturados, apoiamos e 
fomos apoiados, por uma mesma sensação do ir além das quatro paredes, 
que estamos acostumados, nós rimos, choramos, compartilhamos inúmeras 
sensações ao mesmo tempo. Outra recordação, foi o suporte da equipe que 
nos recepcionou na cidade de São Tomé, o qual foi de suma importância para 
a realização de nossas atividades. Além dos coordenadores que não nos dei-
xaram “a ver navios”, estiveram presentes e sempre nos orientaram em todas 
as atividades. 

 Por fim, eu só tenho a relatar que para mim foi uma experiência de 
suma importância e que hoje eu posso me dizer apaixonada por essa inicia-
tiva, gostaria e desejo de verdade que esse tipo de projeto não morra, já que 
vivenciamos dias Temerosos, que mais e mais estudantes possam vivenciar o 
mesmo e que nós não desistamos. Vamos resistir e lutar, sempre! “

Agne Bárbara, 5º período de Serviço social – Gestora e MBA em Gestão de 
pessoas.

 “O Projeto Trilhas Potiguares nos proporcionou uma nova ótica sobre 
a capacidade de se retranformar, baseado na troca de experiências do dia a 
dia entre de nós profissionais e os alunos do projeto” 

Edileuza Dantas
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VENHA VER
O município de Venha Ver, emancipado politicamente de São Miguel desde 26 de 
junho de 1992, tem, segundo dados do IBGE, 4154 habitantes; população que iniciou 
através de duas famílias, uma de judeus e outra de holandeses. Está a 457 km da 
capital do Rio Grande do Norte, Natal, mas é o único a fazer divisa com outros dois 
estados, Paraíba e Ceará. 

A história sobre o atual nome do lugar, que anteriormente era denominado de Padre 
Cosme, tem muitas vertentes difundidas. Mas a mais contada é sobre a filha de um 
fazendeiro que estava a namorar escondido com um escravo. E outra escrava deste 
homem, ao ser perguntada por ele onde andava sua filha, o contou sobre o tal na-
moro. Ele, que logo não acreditou, recebeu a seguinte resposta: “venha ver”, a fim de 
comprovar o que a moça estava fazendo. E assim se estabeleceu o nome do local de 
Venha Ver, conforme os mais antigos moradores afirmam.

No município, a maior parte população está situada em zona rural, cerca de 80%, 
nos mais de 10 sítios existentes em sua delimitação territorial, como o Sítio Chapada 
do Formoso e Sítio Abrão. A partir disso, verifica-se o fato de a atividade agrícola 
ser uma das principais fontes de sustento das famílias, destacando-se o plantio de 
feijão e milho. 

Um ponto de interesse e grande potencial turístico da comunidade é a Serra São 
José, considerada o ponto mais alto do Rio Grande do Norte, com mais de 800 me-
tros de altitude. O santuáro de Frei Damião, localizado na zona urbana, também é 
atrativo da região, cujos residentes em sua grande maioria consideram-se católicos. 

O município possui considerável estrutura física para a realização de atividades so-
ciais e culturais, como palco de eventos, quadra de esportes no centro, escolas pú-
blicas em pleno funcionamento na zona urbana, rural, etc. No entanto, percebemos  
uma carência de informações e de conscientização quanto as questões sociais, evi-
denciadas na reunião de demandas e também percebidas ao longo de nossa estadia 
em Venha Ver. Temáticas ambientais, de saúde e educação foram as que necessi-
taram de mais atenção. Deste modo, o Programa Trilhas Potiguares obtém grande 
relevância social neste município, uma vez que permite o acesso ao conhecimento 
através de palestras, oficinas, como ‘O uso de agrotóxicos e EPI’S’; ‘Descarte de serin-
gas por pacientes portadores de diabetes’; ‘Seminário de Didática’, entre outras ati-
vidades desenvolvidas na execução do Programa em 2017, alcance a todos de forma 
que estes reflitam suas ações individuais e coletivas, e assim provoquem mudanças 
para melhoria de sua qualidade de vida.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – 350

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 10

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 7

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2

NÚMERO DE AÇÕES - 35
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RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO)

Dentre as ações desenvolvidas no município, os Seminários de Didática alcançaram 
a todos os professores do ensino infantil, ensino fundamental 1 e fundamental 2, o 
que pode ser considerado um fator positivo, tendo em vista a participação e empe-
nho de todos os educadores nestas atividades de educação. A partir dos conceitos 
baseados em Candau e Paulo Freire, buscamos estimular a reflexão quanto à didática 
em sala de aula e ao papel do professor na formação do educando enquanto cida-
dão e ser integrante de uma sociedade, para a qual este também contribui.

A palestra sobre o descarte de seringas, ministrada pela aluna de biologia Marcela 
Karoline, apresentou uma alternativa sustentável que vem a diminuir os riscos de 
contaminação por materiais perfuro-cortantes, utilizando garrafas pet. Uma propos-
ta prevista em lei e que segundo informações do coordenador do município, foi bem 
aceita e tem sido aplicada.

A cidade e também os sítios vizinhos possuem alto índice de uso de agrotóxicos na 
atividade agrícola, uma das principais fontes de renda dos moradores. Sendo assim, 
trouxemos a palestra sobre o uso de agrotóxicos e EPI’s no sítio Abrão para cons-
cientizar a população quanto aos malefícios de seu uso, quando não se segue as 
orientações necessárias e precauções devidas, a curto e longo prazo. 

CONTINUIDADE

Implantamos na creche escolar a horta e biodecompositor, os quais estão sendo 
continuados. 

O município possui elevado número de pessoas com diabetes, as quais normalmen-
te descartavam as seringas de aplicação de insulina em lixo comum, sem nenhuma 
proteção. A proposta para o descarte de seringas deixar de ser destinado no lixo 
comum e ser colocado em recipiente alternativo ( já que eles não possuem acesso 
ao recipiente adequado), a fim de evitar possível contaminação, foi uma ideia bem 
aceita e tem sido aplicada, segundo o coordenador representante de Venha Ver.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a maioria dos integrantes da equipe designada para o município de Venha 
Ver, constituída por alunos e servidores da UFRN, esta participação foi a primeira 
no Programa Trilhas Potiguares. Apesar de todas as orientações e informações, não 
seria possível determinar com clareza o que seria vivenciado nos dias 30/07/17 a 
06/08/17.  Entretanto, já no primeiro contato durante a ida, a equipe criou uma 
interação harmônica que a permitiu enfrentar unida as dificuldades encontradas ao 
longo dos dias, mas que também colaborou para o aprender, crescer, desenvolver e 
compartilhar mútuo, de forma que do ponto de vista do grupo, se solidificou uma 
experiência positiva e com anseios de ser vivida novamente. 

Ratificamos, por fim, que o Programa Trilhas Potiguares foi uma oportunidade enri-
quecedora para os discentes e coordenadores, ao promover a interdisciplinaridade 
em busca de um resultado em comum. Como também, permitiu a integração entre a 
universidade e sociedade, gerando uma troca de saberes científico e popular, produ-
zindo assim conhecimento em ambas as partes. E não menos importante, nos trouxe 
crescimento pessoal ao enxergar, aceitar e interagir com o outro, independentemen-
te de suas diferenças em qualquer aspecto.
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RELATOS

“Para mim foi uma experiência muito boa, me marcou e irei levar para o resto 
da vida. A parte que mais adorei foi o biodecompositor e a companhia de vo-
cês, os amigos novos que formei. Só que fiquei triste por não ter subido a serra 
com vocês, mas no ano que vem se vierem de novo, se Deus quiser eu não vou 
abrir mão de subir a serra.”

Francisco Bernardo, morador de Venha Ver

“Foi de imenso prazer disponibilizar o espaço para hospedagem, alimentação, 
lazer e para realização de parte das atividades. O projeto trilhas foi muito 
valioso. Aprendi a reaproveitar alimentos, didática, pintura. Conheci novos 
companheiros, meu filho e minha filha estão felizes com a presença da UFRN 
na cidade.”

Juciene Tomaz, Professora e Diretora da Creche e Pré Escola.
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VERA CRUZ
Incrustada no agreste rio-grandense-do-norte, conduzida em direção ao futuro com 
o caráter empreendedor de seus filhos, a localidade de Periperi, privilegiada pela sig-
nificativa presença lusitana, cresceria, projetar-se-ia, no âmbito do município de São 
José de Mipibú, do qual desmembrar-se-ia, na década de 60. O povoado desenvol-
veu-se lento, mas seguramente, sem retrocesso. Em 1874, citava-se Vera Cruz como 
uma povoação agradável e de futuro garantido. 

Entre seus povoadores, encontra-se Alexandre Rodolfo de Vasconcelos, que cons-
truiu residência confortável, atraindo moradores permanentes para o serviço agrí-
cola, ergueu a capela ao Espírito Santo. Gentílico: vera-cruzense Formação Adminis-
trativa Distrito criado com a denominação de Vera Cruz, pela lei estadual nº 910, de 
24-121953, subordinado ao município de São José de Mipibu. 

Em divisão territorial datada de I-VII-1955, o distrito de Vera Cruz permanece no mu-
nicípio de São José de Mipibu. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 
1-VII-1960. Elevado à categoria de município com a denominação de Vera Cruz, pela 
lei estadual nº 2850, de 26-03-1963, desmembrado de São José de Mipibu. Sede no 
antigo distrito de Vera Cruz. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1964. 
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído do distrito 
sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

FONTE: IBGE 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO) 

PÚBLICO ATENDIDO – 1784 pessoas 

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 17 discentes 

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 13 cursos 

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 2 coordenadoras 

NÚMERO DE AÇÕES – 48 ações (127 encontros, contando as oficinas continuadas e 
repetições de palestras para públicos diferentes)

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO)

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

Mas gostaríamos de ressaltar aqui o “Desafio Trilhas Potiguares Vera Cruz”, como 
uma das atividades que mais mobilizou e trouxe consigo uma necessidade de ou-
tros diálogos, e de repensar o modo de se relacionar com a comunidade escolar. 
Professores, Secretaria de Educação, e Alunos, puderam conviver de forma mais in-
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tensa e reconhecer suas fragilidades e maiores necessidades. Abrimos um canal de 
discussão que foi importante para a comunidade pensar o papel do educador, e o 
relacionamento professor/aluno. Além disso, as atividades despertaram um olhar 
para o “lugar”. A cidade foi o palco principal da atividade.

CONTINUIDADE 

Algumas atividades de Meio Ambiente, Serviço Social, Turismo, Dança e História, tem 
possibilidade de continuidade ao longo do ano. A comunidade demonstrou interes-
se na continuidade, a gestão municipal também. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa Trilhas Potiguares é uma ação de extensão que coloca em prática a 
indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. A realização do projeto de inter-
venção proposto para Vera Cruz /RN é uma síntese disso desde a realização da via-
gem de demandas, passando pela pesquisa na elaboração dos projetos individuais e 
coletivos 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 2017 em Vera Cruz foi satisfatório. A po-
pulação estimada do município é de 12.171 habitantes (IBGE/2010). As proposições 
feitas pelos trilheiros, de continuidade das ações, de forma mais aprofundada foram 
pertinentes e podem se estender em longo prazo proporcionando uma continuida-
de muito mais qualificada (depende do poder público municipal).

RELATOS

 “Minha experiência no Trilhas Potiguares, mostrou que o retorno do nosso co-
nhecimento adquirido dentro dos muros da universidade, faz toda a diferença 
em uma comunidade, principalmente quando se trata de levar informação, 
para as diversas esferas desse local. Vivenciamos uma experiência plural, onde 
não importa só sua área do conhecimento, mas sim, como lidar com pessoas e 
como isso muda sua experiência junto a práxis da universidade e do seu futu-
ro fazer profissional. Cada parte disso, me mostrou o que realmente importa 
quando temos o conhecimento necessário: ser um agente transformador !” 

Fernanda, aluna de História

Francisca Eliane de Oliveira, natural de Vera Cruz, doméstica e mãe de três 
filhos e alunos da rede municipal de ensino, usuária do Programa Bolsa Fa-
mília no qual tem sua única renda, participou do Programa Trilhas Potiguares 
2017 na atividade de Alimentação Saudável nas mãos da Merendeira. Ela 
relatou a importância da ação do Trilhas para a sua vida, pois despertou nela 
a pretensão de comercializar as receitas que foram vistas nas oficinas (como 
bolo de casca de banana) ocupando assim a sua mente que estava muito 
ociosa. “As atividades que participei durante a semana serviu de terapia”, disse 
a mãe, a qual depende de medicação controlada e vive de ajuda das pessoas 
da comunidade.
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BENTO FERNANDES
Com o intuito de atingir seus objetivos o Projeto Trilhas Potiguares chegou ao nos-
so município, trazendo seus conhecimentos e experiências, contribuindo com o 
desenvolvimento da população, tal como do município, em seus aspectos sociais, 
econômicos, ambientais e culturais. Foram experiências exitosas, produtivas e bem 
aproveitadas por aqueles que participaram das atividades propostas. Um grupo di-
nâmico, organizado com pessoas realmente comprometidas com o seu papel, e que 
deixaram um pouco de si, mas que também levaram um pouco de nós.  

Para sair um pouco da rotina, nos deparamos com alguns imprevistos, porém, nada 
que não pudéssemos sanar e continuar as atividades. Sendo avaliados e resolvidos 
com o respeito, o carinho e o cuidado merecido, pensando sempre no bem comum. 
Assim sendo, acreditamos que Projeto Trilhas Potiguares pode contribuir muito, e 
esperamos que em outros momentos a sociedade possa aproveitar melhor os ensi-
namentos trazidos pelos mesmos através de seus eixos temáticos.  

Ressaltamos ainda a importância das parcerias, do compartilhamento de conheci-
mentos e experiências, através desse intercâmbio. O qual resulta nesse trabalho bo-
nito, com resultados positivos, e esperança de dias melhores. Que nossa sociedade, 
cresça cada vez mais na busca de novos horizontes. Os trabalhos desenvolvidos pelo 
Projeto Trilhas Potiguares, não foram em vão, vamos colher os frutos. Esperamos que 
muito breve, estejamos realizando mais uns trabalhos juntos, com a permissão de 
Deus. Obrigado a todos!

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN

Secretaria Municipal de Educação e Desportos - SEMED

Secretaria Municipal de Assistência e Fortalecimento Social

Centro de Referência da Assistência Social - CRAS

Escola Municipal Maria do Carmo Gomes

Escola Municipal Joaquim Vitorino de Andrade

Escola Municipal Vice-Prefeito José Calixtrato

Escola Municipal Maria das Graças Brito Silva

Escola Estadual Senador João Câmara

Secretaria Municipal de Saúde

Comunidade em geral

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

Idosos: 20

Crianças e Adolescentes: 500

Homens e Mulheres: 200
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Profissionais da Educação: 100

Profissionais da Saúde: 100

AÇÕES DE DESTAQUE

Formação dos Profissionais de Saúde

Formação dos Profissionais de Educação.

CAIÇARA DO NORTE
A passagem do projeto em nosso Município foi muito positiva. Conseguimos abran-
ger todas as áreas que esperávamos desde nosso primeiro encontro de demandas. 
Foi uma experiência única poder contar com o conhecimento de várias graduações, 
a partir dessa variedade muitos de nossos representantes do segmento municipal 
puderam consultar os estudantes para ampliar sua visão de atuação através das 
atividades coletivas realizadas pela equipe. Concluímos informando a todos que a 
experiência foi extremamente positiva para o Município.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Secretaria de Educação

Secretaria de Saúde

Secretaria de Assistência Social

Secretaria de Agricultura e Pesca

Grupo de Idosos

Escola Estadual Godofredo Cacho

Grupo religioso 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO - Aproximadamente 1000 pessoas.

QUANTIDADE DE líderes comunitários - Em torno de 15 pessoas

AÇÕES DE DESTAQUE

Amostra de Profissões

Extrato teatral desenvolvida no Ginásio poliesportivo.
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AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

• Atividades teatral, incluindo o  I auto de Natal em Caicara do Norte.

• Oficinas de Reciclagem (Em especial com o uso da caixa de tetra park)

• Palestras mensais de formação inicial e continuada (Pedagogia)

• Oficina para produção de Sabão Sustentável

CARNAÚBA DOS DANTAS
 No período de 31/07 a 05/08/2017 Carnaúba dos Dantas/RN recebeu o Programa 
de extensão da UFRN “Trilhas Potiguares”, que no decorrer da semana desenvolveu 
diversas atividades com a comunidade. Ao longo de seis dias alunos da rede muni-
cipal e estadual de ensino, profissionais da saúde, professores, discentes da UFRN, 
secretários municipais, presidentes de associações, empreendedores, gestores e tra-
balhadores do polo cerâmico, usuários do SCFV, grupo de idosos, casa de amparo, 
artistas locais, moradores da zona rural e comunidade em geral participaram ativa-
mente da programação. A comunidade acolheu de braços abertos os estudantes 
e professores da UFRN, que se deslocaram até nosso município para socializar e 
apresentar um pouco do conhecimento desenvolvido no universo acadêmico.  No 
processo de realização das atividades se estabeleceu a troca de saberes entre comu-
nidade e universidade, gerando uma forte interação entre a equipe e os munícipes. 

Dessa forma, pudemos perceber que a vinda do Programa de Extensão da UFRN 
“Trilhas Potiguares” foi de grande relevância para a cidade, haja vista a mobilização 
e participação ativa da população em geral, além da proposta norteadora de pro-
vocação aos agentes municipais no que diz respeito em pensar, planejar, elaborar 
projetos e políticas públicas específicas que atendam às necessidades do município.

 SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Associação dos Ceramistas do Vale Carnaúba

Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas

Casa de Amparo José Bernardo “Marimba”

Centro de Saúde

CRAS “Maria Lourdes Dantas”

Escola Estadual João Henrique Dantas

Escola Municipal Cônego Ambrósio Silva

Filarmônica Onze de Dezembro 

Grupo Beco Cultural Artes nas Ruas



RE
LA

TÓ
RI

O 
AN

UA
L  

  T
RI

LH
AS

 P
OT

IG
UA

RE
S  

-  
20

17

137

Instituto Municipal João Cândido Filho

Rádio Local – 93.9 FM

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes Públicos 

Secretaria Municipal de Saúde

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Unidades Básicas de Saúde

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO - 2.100 pessoas

QUANTIDADE DE líderes comunitários – 5  

AÇÕES DE DESTAQUE

1 - Formação da rede de apoio aos catadores de Materiais recicláveis da cidade;

2- Criação de um símbolo de identificação da cidade;

3- Gincana escolar;

4 – CD coletivo;

AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

1- Formação da rede de apoio aos catadores de Recicláveis da cidade:   Esta ação 
tem proposta de continuidade, tendo em vista que no dia de realização da palestra, 
os membros participantes montaram uma comissão no intuito de reunirem-se para 
discutir e construir ações que venham a ser concretizadas no âmbito da educação 
ambiental e amparo a rede de catadores;

2 – CD coletivo: O CD coletivo é um atendimento de enfermagem e medicina re-
alizado depois que o bebê nasce até completar um ano e meio com atendimento 
mensal. Posteriormente, com um ano a criança volta para consulta médica. O CD 
coletivo foi criado por uma professora de enfermagem da UFRN - Natal, com obje-
tivo de fazer um atendimento coletivo com mães e enfermeiras simultaneamente. A 
equipe das Unidades Básicas de Saúde chegaram a desenvolver essa atividade por 
um tempo, mas depois ficou inativa. Contudo, com a oficina desenvolvida dentro da 
programação de atividade do Trilhas Potiguares, as equipes de saúde do PSF’s estão 
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se organizando para reativação dessa ação.

3 - Concurso de fotos: Ocorreu uma participação efetiva com fotos dos cenários 
turísticos,  paisagens e cenas cotidiandas de Carnaúba dos Dantas. Uma grande mo-
bilização foi feita na página que divulgou as fotos do concurso, atingindo em torno 
de mais de 2.000 internautas que curtiram e votaram nas tres melhores fotos. Com 
o sucesso do Concurso de Fotografias feito pela equipe do Trilhas Potiguares, existe 
proposta para a relaização de outros, com evolvimento de escolas, instituições so-
ciais e comunidade em geral.   

4 - Criação de um simbolo de identificação da cidade: Essa atividade despertou o 
interesse da gestão municipal e sociedade civil em pensar coletivamente num sim-
bolo que identifique a cidade nos aspectos turístico e cultural. Com a proposta da 
atividade, foi discutido a realização de encontro com agentes interessados na criação 
desse símbolo.

ESPIRITO SANTO
A experiência com o Programa de Extensão Trilhas Potiguares foi de grande valia 
para o município, pois foi trabalhado as deficiências que existiam nos diversos seto-
res da cidade. 

O Programa Trilhas Potiguares foi muito importante para o município, onde a co-
munidade pode vê de perto como é o trabalho realizado pelas diversas áreas que 
a Universidade estuda e os alunos puderam colocar em prática tudo aquilo que 
aprenderam.

 SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Secretaria de Educação

Secretaria de Saúde

Secretaria de Assistência Social

Secretaria de Serviços Urbanos

Secretaria de Meio Ambiente

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

Tivemos diversos públicos atendidos : alunos de diversas escolas da rede municipal 
e estadual, professores em geral, blogueiros, secretários, funcionários das secretarias 
de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, idosos e pais de alunos da zona rural. 

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS: 5

AÇÕES DE DESTAQUE

Ação realizada com os idosos do serviço de fortalecimento de vínculos e mostra 
cultural realizada na praça aberta a toda população.
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IPUEIRA
A presença da equipe das Trilhas potiguares em Ipueira-RN foi um período de apren-
dizado, participação social, integração entre as pastas da administração pública e de 
valorização do conhecimento pontuado a partir da aprendizagem. A equipe trouxe-
-nos muitas oportunidades de melhoramento das condições de vida da nossa popu-
lação, bem como possibilitou-nos reconhecer a importância de ações continuadas 
como: foco na sustentabilidade e preservação do meio ambiente, resgate do sentido 
de brincar entre outros aspectos tão importantes quanto.

Receber a equipe do Programa Trilhas Potiguares foi uma oportunidade grandiosa 
que trouxe-nos conhecimento, aprendizado e, sobretudo, olhar acadêmico sobre o 
nosso pequeno espaço.  Temos consciência da importância da vinda do programa a 
nossa cidade, pois sabemos da responsabilidade social e do compromisso de toda 
equipe e acompanhamos de perto o desenrolar de todas as ações bem elaboradas 
e executadas. Somos gratos pela oportunidade que tivemos e conscientes de que 
muita coisa mudará depois da visita recebida.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Unidade básica de saúde

Centro de inclusão digital

(CEMEI) centro educacional municipal de educação infantil

Escola municipal Francisco Quirino de Medeiros

Centro municipal de referencia da educação básica monsenhor João Agripino Dantas 
(CEMUREB)

Centro de referencia e assistência social (CRAS)

RESULDADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO – Acreditamos que a importância da participação não se dá 
apenas pelo aspecto quantitativo, porém conseguimos atender um público consi-
deravelmente bom - 169 membros diretos. Ainda cabe aqui ressaltar a participação 
de líderes comunitários e de grupos específicos como: membros do AA, líderes do 
esporte como (liga Desportiva), representantes de associações comunitárias, presi-
dentes de conselhos, etc.

AÇÕES DE DESTAQUE

Instituição do parquinho infantil com uso de materiais recicláveis. Oficina para rea-
proveitamento da água da chuva. Citaríamos várias outras como: oficina de dança 
para idosos, leitura encenada, plantio de árvore, etc. Toda a execução do Programa 
Trilhas Potiguares apresentou-nos situações que carecem de “um olhar mais crite-
rioso” sobre o nosso agir, sobre o nosso jeito de fazer. Contudo acreditamos que as 
sementes plantadas permanecerão sendo cuidadas para que tenhamos os frutos 
esperados no menor espaço de tempo possível. 
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JARDIM DE ANGICOS
Ao Receber o programa Trilhas Potiguares podemos afirmar que recebemos experi-
ências positivas em nosso município, no geral podemos dizer que foi algo inovador 
e eficaz. O simples fato de envolver toda a comunidade tanto urbana como rural, São 
ações de grande importante. As pessoas sentem-se integradas e socializadas umas 
com as outras, podendo conhecer um pouco das coisas boas que a vida tem a nos 
oferecer e porque não dizer que foi um despertar para muita gente, uma vez que 
as pessoas que participaram das atividades, de forma direta e indireta, adquiriram 
muito conhecimento. As atividades aproximaram a família da escola, Mesmo diante 
da resistência de alguns pais, houve participação nas atividades desenvolvidas pelos 
alunos com os voluntários do Trilhas Potiguares e os profissionais do município que 
contribuíram de forma significativa para a implantação e concretude destas ações.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Segmentos

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e dos Esportes

Escolas localizadas no município, as Municipais e Estadual

Secretaria Municipal da Assistência Social

Cras

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria de agricultura

Secretaria de infra estrutura

 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO- Alunos; professores; idosos e comunidade em geral.

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS: Foram um total de 17 líderes municipais

AÇÕES DE DESTAQUE

- O resgate da capoeira, pois envolveu de fato nossos jovens;

- A arte pela cidade foi de grande relevância, entre outras.

AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

- O resgate da capoeira, pois envolveu de fato nossos jovens;

- A arte pela cidade foi de grande relevância, entre outras.
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JARDIM DO SERIDÓ
O envolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN por meio 
do Programa Trilhas Potiguares de 2017 no desempenho de atividades destinadas a 
melhoria da gestão municipal, no bem-estar da comunidade, em campanhas educa-
tivas antidrogas, educação ambiental dentre outras ações de muita importância aos 
munícipes foi coroado de muito êxito. 

A iniciativa foi e continua sendo muito importante para nossa comunidade, devendo 
ser replicada quantas vezes possível. Parabéns a toda a equipe do Programa que 
participaram nessa edição de 2017.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS 

Secretaria de Educação (Escolas Municipais) 

Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo (Casa de Cultura) 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

Gabinete Civil 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Oficinas de Costuras - Facções 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO) 

PUBLICO ATENDIDOS – 513 ou 393 (-120 alunos da creche que não participaram 
diretamente da ação) 

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS 

10 líderes comunitários ligados a zona rural.

AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE 

- Radio escolar 

- Orientação quanto à gestão orientada a processos
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JOSÉ DA PENHA
O projeto de Extensão “Trilhas Potiguares” contribuiu com o município atendendo as 
necessidades na área da educação, saúde e assistência social com oficinas, rodas de 
conversa, palestras, filmes e artes. O empenho da equipe despertou a participação 
do município e gerou uma semana de muito aprendizado e diversão. 

Foi uma semana repleta de trocas de experiências e muito aprendizado, a equipe 
supriu as expectativas do município, e esperamos que no próximo ano possamos 
contar novamente com a presença do programa em nossa cidade.  

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Secretaria de Cultura e Turismo

Secretaria de Saúde

Secretaria de agricultura

Secretaria de assistência social

Secretária de obras e urbanismo

Secretaria de Educação

 

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO - 800 Pessoas 

QUANTIDADE DE líderes comunitários - 50 líderes 

AÇÕES DE DESTAQUE

Oficina “Educação inclusiva na perspectiva da educação especial” 

A oficina proporcionou a discussão sobre a educação inclusiva em contexto com as 
problemáticas da rede municipal e estadual de ensino do município, mostrando as 
particularidades e a importância da educação especial para a construção de uma 
escola preparada para receber alunos especiais. 

Oficina “Cartografia participativa – saneamento básico” 

A oficina de Cartografia participativa - saneamento básico, objetivando instruir pes-
soas da comunidade à atuarem na preservação do meio em que vivem. A oficina 
contou com a presença especial dos agentes comunitários de saúde e agentes de 
endemias do município. A equipe do Trilhas Potiguares responsáveis pela oficina 
participaram de uma reunião com a equipe gestora da Prefeitura municipal sobre a 
elaboração do Plano Municipal de Saneamento básico do município, afim de cola-
borar com a construção deste plano.  
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Oficina “´Ética do Cuidado” 

Esta proposta compartilhar os princípios da ética do cuidado e formas de concretiza-
ção do cuidado consigo, com o outro e com a natureza, com vistas a potencializar o 
ensino-aprendizagem e as famílias em seus processos educativos e de sustentabili-
dade e desenvolvimento da vida humana. Tal proposta se deu no formato de oficinas 
voltadas para alunos do Ensino Médio.

HIPERDIA (Hipertensão e Diabetes)

Foram trabalhadas na forma de roda de conversa com os usuários da unidade com 
o objetivo de apresentar os principais conceitos sobre hipertensão e diabetes, bem 
como dicas sobre alimentação e hábitos saudáveis que ajudem na prevenção dessas 
doenças, junto com a entrega dos “panfletos” sobre o tema. Para os profissionais 
realizou-se roda de conversa acerca da importância deste grupo para os usuários, 
como também orientação e sugestões para implantação visando a  atuação dos 
profissionais locais (Enfermeiro, Médico, agente de saúde, técnico de enfermagem).

AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

O projeto “Cineme-se”. A oficina terá continuidade no municipio, sendo realizada nas 
comunidades pelo menos uma vez por mês, visto que teve uma grande aceitação da 
população. 

As Atividades formativas com os gestores, profissionais da Educação, Saúde, Sanea-
mento, e outros agentes.

LAGOA DE PEDRAS
 

A experiência do trilhas potiguares em Lagoa de Pedras foi de fundamental impor-
tância em todos os aspectos: desde da nossa primeira reunião técnica para apre-
sentação das demandas do município com a coordenadora Phiética, onde tivemos 
uma ótima participação de todos os líderes envolvidos. O projeto abriu possibili-
dades através das oficinas, proporcionou momentos de muita aprendizagem, inte-
ração, participação e despertou interesse da comunidade, contribuindo assim para 
um maior desenvolvimento de todos os segmentos. Conseguimos realizar todas as 
ações programadas desde o primeiro momento com as boas vindas, no dia seguinte 
realizamos um tour rural e cultural em todo o município e durante toda a semana as 
oficinas foram realizadas de acordo com a programação. 

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESCOLAS MUNICIPAIS da zona urbana e rural

ESCOLA ESTADUAL JOÃO TOMÁS NETO

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
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SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

IGREJA CATÓLICA

RESULTADOS ALCANÇADOS(QUANTITATIVO) 

Crianças, adolescentes, adultos, agricultores, professores, feirantes e pais de alunos.

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS: 10

AÇÕES DE DESTAQUE

Todas as oficinas foram importantes, mas as que mais se destacaram por parte da 
comunidade foram:

a oficina de adubo npk orgânico e natural para horta e jardim; a oficina de sexuali-
dade na adolescência e suas prevenções.

AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

- ADUBO NPK ORGÂNICO E NATURAL PARA HORTA E JARDIM

- SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA E SUAS PREVENÇÕES

- GINÁSTICA FUNCIONAL

- AFINE SUA SAÚDE: CUIDE DA SUA VOZ

LAGOA NOVA 
No município de Lagoa Nova/RN a experiência do Trilhas Potiguares foi exitosa na 
maioria das atividades, isto porque, em algumas programações não houve público 
ou melhor planejamento na sua execução. Mas, na maioria das vezes nas comunida-
des rurais e no público da zona urbana as ações foram realizadas em tempo hábil, a 
população participou e se envolveu em várias atividades. 

Em geral a participação foi positiva em ambas as partes, apenas algumas mudanças 
serão necessárias para outras possíveis participações.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS 

Secretaria Municipal de Educação e Desportos 

Associação dos Quilombolas-Macambira III 

Associação do P.A. Milanês 
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Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 

Coordenação de Cultura 

Centro Municipal de Reabilitação Mauro Augusto da Cruz 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO) 

PUBLICO ATENDIDAS- 300 pessoas 

QUANTIDADE DE líderes comunitários- 4

AÇÕES DE DESTAQUE 

- Atividade com o pessoal do Centro de Reabilitação Mauro Augusto da Cruz 

- Atividade com os idosos 

- Atividades nas escolas municipais

PATU
O Trilhas Potiguares foi de grande relevância para o nosso município, trazendo ações 
voltadas para o desenvolvimento e fazendo a interação dos saberes  entre a univer-
sidade e sociedade de forma dinâmica, e esse trabalho trouxe resultados positivos 
para a nossa cidade.  O objetivo foi alcançado nos vários aspectos de atuação do 
projeto.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Prefeitura Municipal de Patu

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Secretaria de Eventos

Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO - cerca de 450 pessoas 

AÇÕES DE DESTAQUE

* Oficina de Drogas: Informar para prevenir
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PEDRO AVELINO
Foi uma ótima experiência, um verdadeiro aprendizado, e troca de informações. 
Agradecemos a dedicação dos Trilheiros, e só nos resta agradecer a vinda do Pro-
grama TRILHAS POTIGUARES, à nossa cidade, e que venha 2018.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Comunidade Quilombola Aroeiras

Paroquia São Paulo Apóstolo

Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Secretaria Municipal de Saúde

Moradores do Assentamento Bom Jesus

Moradores do Assentamento Nova Conquista

Agricultores e Criadores

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO – O Projeto buscou atender ao publico em geral, inclusive a mo-
radores da Zona Rural, podemos afirmar que cerca de 200 matrículas fora registradas 
e um total de duas mil pessoas foi atendido direta ou indiretamente.

QUANTIDADE DE líderes comunitários – 03

* Ética e acolhimento na saúde

* Oficina: Brincadeira entre África e Brasil

 AÇÕES E PROJETOS COM POSSIBILIDADES DE 
CONTINUIDADE

Atividades de Saúde, Educação, Turismo, Cultura e Meio Ambiente, tem possibili-
dade de continuidade ao longo do ano, porém cabe ao município e a coordenação 
avaliar a viabilidade.
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AÇÕES DE DESTAQUE

Sem sobra de duvidas as ações que mais se destacaram como de maior  importância 
para realidade de Pedro Avelino, foram o curso de Aquicultura e a oficina de Bonecas 
Abayomi.

PUREZA
A visita do projeto trilhas potiguares no nosso município foi de muita relevância, 
pois desenvolveram atividades em vários segmentos da sociedade, fez-se envolver 
todos os participantes, como também, deixaram seus ensinamentos mediante suas 
palestras, cursos, oficinas, danças e outros. Com isto, o nosso município se encheu 
de muita alegria em tê-los conosco durante estes dias.

Partindo desta experiência vivenciada de perto junto ao trilhas potiguares, percebi o 
quanto foi gratificante para mim enquanto coordenadora local, em poder dar minha 
contribuição junto ao projeto e ao meu município. Acredito que para a nossa po-
pulação foi de muito proveito cada dia passado, cada oficina trabalhada, cada visita 
realizada, cada novo aprendizado adquirido.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Secretaria de educação 

Secretaria de saúde

Secretaria de transportes

Secretaria de obras

Secretaria de assistência

Secretaria de finanças

Secretaria de agricultura

Secretaria de turismo

Assentamento Bernardo Marim

Agricultores

Associação de moradores do Bernardo Marim

Rádio comunitária Amigos do Olheiro

 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO – Média 500 pessoas.

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS – Em média de 15 líderes

 



RELATÓRIO ANUAL    TRILHAS POTIGUARES  -  2017

148

AÇÕES DE DESTAQUE

• Atividades realizadas com os idosos, gestantes, professores e estudantes;

• Atividade realizada no Assentamento Bernardo Marim com os agricultores.

RIO DO FOGO
O projeto trilhas Potiguares para o Município de Rio do Fogo, foi de grande im-
portância, pois trouxe novas técnicas de desenvolvimento e aprendizagem para os 
moradores deste município. As ações junto com as comunidades tiveram efeitos e 
esperamos que sejam duradouras, pois as mesmas trouxeram conhecimentos em va-
rias áreas de atividades diárias, e o projeto priorizou a formação de multiplicadores 
entre produtores, professores, alunos e lideranças locais.

Diante as realizações das atividades no município de Rio do Fogo, concluímos que 
houve a participação da comunidade em geral, o interesse no desenvolvimento do 
projeto trilhas pelo gestor Municipal, e a participação entre todas as secretarias para 
obtermos êxito no termino desse projeto, e esperamos repetir estas ações e também 
inovar com outras ações no próximo ano.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Secretaria De Educação

Secretaria De Esporte

Secretaria De Assistência Social

Secretaria De Turismo

Secretaria De Meio Ambiente

Secretaria De Pesca

Secretaria De Agricultura

Secretaria De Obras

Secretaria De Transporte

Grupo De Desbravadores

Grupo De Idosos

Secretaria De Saúde

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

Nas oficinas foram atendidos 787 participantes.

No projeto praia limpa 250 pessoas

Na noite de encerramento 450 pessoas na praça dos pescadores;
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Totalizando 1487 PESSOAS EM TODO MUNICIPIO.

AÇÕES DE DESTAQUE

Todas tiveram as suas importâncias dentro dos seus contextos, mais vou selecionar 
das 30 escolhidas para o município duas.

• O teatro

• A dança 

• Projeto praia limpa.

VENHA VER
Estar à frente como coordenador do município do Venha-Ver, no Projeto de Extensão 
TRILHAS POTIGUARES, foi uma experiência bastante válida, emocionante, impactan-
te. Foram muitos desafios enfrentados ao longo do percurso com os universitários 
da equipe que deixaram sua zona de conforto em busca de desafios e aprendizado. 

Juntamente com toda equipe da UFRN, fomos guerreiros. Estaremos prontos: no 
próximo ano faremos prosperar um montante de saberes e aprendizado no Venha-
-Ver. 

O programa “trilhas potiguares” foi de grande valia para o progresso social de ve-
nha-ver. Uma semente foi germinada e com certeza nos próximos anos crescerá e 
colheremos novas sementes. Sei o quanto foi difícil quebrar barreiras políticas, ideo-
lógicas e imaturidade de parte da comunidade. 

Foi tudo novidade, próximo ano será completamente diferente. Estarei possivelmen-
te com novos profissionais, novos seres, novos pensadores, novos idealizadores; com 
a capacidade de fazer tudo, ou tentar, para juntos promover o compartilhamento do 
conhecimento sobre a ciência, a natureza e o ser humano. 

  SEGMENTOS ENVOLVIDOS 

Saúde:  Agentes de Saúde, Nutricionista, Psicóloga, Enfermeira, Fisioterapeuta, Re-
cepcionista, Coordenadores do PETI e do CRAS, Diretora da creche, Universitários da 
área da saúde do município, população interessada, prefeito e palestrantes da UFRN.

Educação: Diretores, Coordenadores, Universitários da cidade, Monitores do PETI e 
Coordenadores de Programas Sociais, alunos do ensino fundamental e médio e pa-
lestrantes da UFRN.

Meio Ambiente: Coordenadores e monitores do PETI, Coordenadores da Assistência 
social, Agricultores, Coordenadores da Emater local, Diretora do ensino infantil, Uni-
versitários da cidade e palestrantes da UFRN.

turismo: Universitários da UFRN e Coordenadores da UFRN e da cidade, Filha do 
Prefeito e Guia de turismo local. (todos fomos conhecer o ponto mais alto do RN, a 
Serra de São José).
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RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO- Aproximadamente 140 pessoas no município. 

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS: Aproximadamente 45 membros, adicio-
nando-se os coordenadores de escolas, Emater e programas sociais.

AÇÕES DE DESTAQUE

Descarte de seringas e agulhas utilizadas por diabéticos e conscientização do uso de 
agrotóxicos pelos agricultores locais foram as atividades de maior destaque que ga-
nharam proporções de consciência no meio rural e urbano, principalmente na noção 
de aprendizado do pequeno agricultor.

VIÇOSA
 
Durante a semana a equipe da UFRN mostrou que o programa faz a diferença du-
rante os dias que está no município. Essa edição teve foco em criar e fortalecer 
laços com a nossa população e esse objetivo foi atingido de forma que superou as 
expectativas. 

Nosso município agradece a Universidade que proporciona que projetos e ações 
como essas se propaguem em meio à sociedade e contribuam para torná-la um 
lugar melhor de se viver, agradece também a equipe que veio até Viçosa para fazer 
as atividades com muita força de vontade, simpatia e especialmente com amor pelo 
seu trabalho.

 Os alunos da UFRN mostram através do Trilhas Potiguares a responsabilidade social 
da Universidade com a população do Rio Grande do Norte, não só em Viçosa, mas 
também nos outros municípios que participam do programa. É uma experiência que 
outros municípios deveriam conhecer, pois fortalece e ajuda no desenvolvimento 
das pessoas e da cidade, pois é uma semana rica e transformadora.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS 

Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação, Meio Ambiente e Assistência Social.

Casa da Cultura Popular de Viçosa “Palácio das Louceiras” 

Câmara Municipal de Vereadores de Viçosa

Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Centro de Educação Infantil Eulina Pinto

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Escola Estadual Pedro Martins Fernandes

Escola Municipal Francisco Gomes Pinto

Orquestra Filarmônica Padre Dário Torbolli
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Rádio FM da Paz de Viçosa

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Sindicato Rural

Telecentro de Inclusão Digital Padre Alexandrino

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO) 

PÚBLICO ATENDIDO: 731 pessoas dentre elas: população em geral, profissionais da 
Assistência Social, Estudantes do Ensino Médio, crianças, jovens, adultos, Universitá-
rios, Grupo de Mulheres, Grupo de Gestantes e Grupo de idosos. 

QUANTIDADE DE SEGMENTOS ENVOLVIDOS:

07 segmentos: Assistência Social, Educação, Meio Ambiente, Cultura, Turismo, Lazer 
e Sindicato Rural. 

QUANTIDADES DE LÍDERES COMUNITÁRIOS: 

 09 líderes locais, nas atividades desenvolvidas pelos Trilhas Potiguares.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

          A Gestão considera que essa edição foi bastante exitosa e vê como principal 
legado o documentário sobre a história da cidade que foi filmado durante o período 
em que equipe esteve no município. 

          Atrelado a isso, outro ponto que contribuiu para o êxito da proposta do Trilhas 
Potiguares, foi o entendimento por parte da gestão municipal de aderir ao projeto 
Trilhas dois anos seguidos, essa escolha proporcionou um trabalho continuado e 
adequado a situação do município, que já era conhecido por alguns alunos que 
retornaram a Viçosa nesse ano, podendo assim darem prosseguimento em algumas 
ações e adequarem novas propostas as antigas.

        AÇÕES DE DESTAQUE 
            Dentre as ações desenvolvidas em Viçosa, as de maior importância para a 
realidade do município foram às atividades com foco nos adolescentes, que foram 
bastante participativos durante a semana de atividades. 

            A produção de um documentário e de um foto livro da história do município 
contada pela sua população traz um marco histórico e cultural para a nossa cidade. 
Além de ser um registro permanente da história do município, também servirá para 
dar reconhecimento para as pessoas que ajudaram a construir a história de Viçosa.
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SANTANA DO SERIDÓ

Foi um momento muito gratificante para o nosso Município a experiência do Pro-
grama “Trilhas Potiguares”, haja vista as oficinas realizadas e a grande satisfação das 
pessoas, da comunidade, envolvidas nas ações. 

O município só tem a agradecer aos coordenadores, professores, e aos quinze uni-
versitários, que tão bem desenvolveram as oficinas e atividades relacionadas ao Pro-
grama. As dinâmicas utilizadas, a interação com a comunidade, o lúdico apresentado 
e a maneira que era conduzida as ações, fizeram com que o Programa alcançasse os 
objetivos propostos. Foi uma semana de muito aprendizado. Esperamos que no ano 
de 2018 (Dois mil e dezoito) o Programa retorne a nossa cidade para o desenvolvi-
mento de novas ações em prol do bem-estar da nossa população.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Secretaria de Esporte e Lazer

Escolas Municipais

Escola Estadual João Vilar da Cunha

Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Associação Comunitária da Comunidade Verdes

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

Associação de Desenvolvimento Sustentável

 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO –  Aproximadamente 1000 pessoas

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS - 

Muitos líderes comunitários participaram do evento: representantes das igrejas (ca-
tólica e evangélica), representantes de sindicatos (Sindicato dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras Rurais e Sindicato dos Funcionários Municipais), representantes de As-
sociações Comunitárias da Zona Rural (Associações Comunitárias das comunidades 
São Bento, Verdes e Tuiuiú).
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AÇÕES DE DESTAQUE

• Inclusão Tecnológica para Idosos (Informática Básica para a Terceira Idade).

• Oficina de Contação de Histórias para Crianças.

• Oficina de Música e Teatro.

•  Oficina de Maquiagem e Tranças.

• Oficina de Tecnologias Alimentares: Silagem, Amonização, Mistura Múltipla 
e Silagem de Colostro.

• Oficina sobre Higiene Bucal.

• Caminhada Matinal com Idosos.

• Cinema.

SÃO TOMÉ 

O Programa Trilhas Potiguares teve grande relevância para nossa comunidade, bem 
como a proposta do projeto de extensão, o projeto nos proporcionou grandes for-
mas de conhecimento e troca de experiências. Nossa comunidade ficou encantada 
pelas atividades desenvolvidas em nosso município, além disso, uma grande partici-
pação de toda a sociedade, associações e grupos. Momentos que ficarão marcados 
em nossa história.

Agradecemos cordialmente pela presença do Programa Trilhas Potiguares em nosso 
município, por todas as ações realizadas e pelos novos conhecimentos adquiridos 
e trocados. Desde já somos gratos pela simpatia a atenção por todos que fizeram 
parte direta e indiretamente deste projeto.

AÇÕES DE DESTAQUE

TRILHA ECOLÓGICA: trilha ecológica do Olho D’água dos Quilombos na Comunida-
de de Gameleira onde existe um grande potencial turístico com moradores quilom-
bolas. A visita ao olho d’água com o Projeto Trilhas Potiguares, proporcionou a co-
munidade uma nova visão aos moradores e ao visitantes que realizaram a trilha uma 
possível nova fonte de trabalho e renda, além de promover a conscientização do 
cuidar da natureza de uma forma simples e provedora de cuidados para que as fu-
turas gerações possam também desfrutar das belezas naturais do nosso município.

PALESTRA AOS PROFESSORES: a palestra ministrada aos professores do nosso mu-
nicípio foi muito proveitosa e de relevante aprendizado, tanto pela troca de expe-
riências quanto pela oportunidade aprender novas formas de contação de historia, 
melhorando o dinamismo e a ludicidade.

CONTINUIDADE

TRILHAS ECOLOGICAS: em virtude de ser um olho d’água, há sempre a possibilidade 
de realizar a trilha durante todo o ano, fortalecendo as oportunidades de rentabili-
dade através desses eventos assegura a comunidade a sempre cuidar desta riqueza 
natural
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OFICINA DE FOTOGRAFIA: a oficina possibilitou aos participantes a oportunidade de 
uma nova forma de trabalho e renda, além de promover o bem estar em registrar 
momentos de recordações pra toda a vida.

OFICINA DE EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: a oficina propôs um olhar edu-
cativo para promover o desenvolvimento sustentável e o cuidado com a natureza de 
forma simplificada e correta da proteção ambiental.

SERRINHA DOS PINTOS

O projeto Trilhas Potiguares trouxe ao município de Serrinha dos Pintos diversas 
atividades, proporcionando a todos uma melhor integração entre os grupos partici-
pantes com conhecimentos relevantes de acordo com cada oficina trabalhada.

Um Projeto que veio ao município com o intuito de inovar conhecimentos de uma 
comunidade buscando a melhoria de um povo. Todas as oficinas realizadas tiveram 
bons rendimentos, isso prova a satisfação daqueles que tiveram a oportunidade de 
participar.

O município de Serrinha dos Pintos recebeu a equipe com carinho e fez o possível 
para proporcionar a realização das atividades, por saber da tamanha importância 
desse trabalho nos municípios vizinhos.

O projeto teve sua culminância com a presença da Prefeita Rosânia Teixeira que 
agradeceu a todos e mostrou a sua felicidade  pela inauguração da biblioteca mu-
nicipal. A voluntária Doutora Thatyara Freire que foi umas das idealizadoras para 
que esta biblioteca tivesse um bom funcionamento e que seja dada a continuidade 
do funcionamento.Encerrando as atividades com apresentação de teatro, zumba na 
praça com a Banda de Lata Olodum de Serrinha dos Pintos, recital pelo Professor 
Anacleto, apresentação de danças, entre outras atividades.

A equipe do Programas Trilhas Potiguares só temos a agradecer profundamente pelo 
conhecimento que nos foi repassado. Foi uma semana de trocas de conhecimento 
bastante significativas para todos nós. NOSSO MUITO OBRIGADO.

    SEGMENTOS ENVOLVIDOS
Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos, Secretaria de Educação, Secretaria de 
Turismo, Secretaria de Saúde,  Secretaria de Ação Social, Secretaria de Transportes, 
Secretaria de Esporte, Secretaria de Obras e Urbanismo  Secretaria de Agricultura, 
Secretaria de Finanças, Escola Estadual Serrinha dos Pintos, Escola Municipal Leís 
Gomes de Oliveira, Escolas Rurais: Escola Municipal Cristalino Vaz da Silva,  e Escola 
Municipal Egídio Fernandes de Souza, CMEI Passinhos da Aprendizagem, e Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, Rádio Comunitária VSFM, Terminal Tu-
rístico Javan dos Santos Rosa, Salão Paroquial Terezinha Maria de Jesus, Policia Mili-
tar de Serrinha dos Pintos, Blog Serrinha dos Pintos da gente e Blog Serrinha de Fato.
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RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO - Em torno de 300 pessoas.

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS - Em torno de 20 lideres.

AÇÕES DE DESTAQUE

Como ações de destaque, consideramos dentre tantas atividades importantes, a 
Inauguração da Biblioteca em conjunto com o Laboratório de informática que estava 
sem funcionamento na Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos; a Exposição de 
objetos antigos na Escola Estadual Serrinha dos Pintos com base na Oficina “Minha 
terra, minha história: uso de fontes histórias em sala de aula”, a Horta ecológica e 
econômica com orientações também de um técnico da EMATER com o objetivo de 
ser implantada nas Escolas, e a Organização da Biblioteca da Escola |Municipal Leís 
Gomes de Oliveira.

VERA CRUZ

Foi uma experiência de grande relevância, trazendo para toda a comunidade mo-
mentos de muita aprendizagem. Tivemos nesta edição um diferencial nas atividades 
direcionadas para os alunos, um desafio entre as escolas. Em relação ao desempe-
nho dos alunos nos ensaios do FLASH MOB, pôde-se observar que eles estavam 
motivados, expressando alegria e desempenho no desenvolvimento das tarefas. O 
desafio teve um potencial de sensibilização muito grande, não só por congregar a 
participação dos alunos nas diferentes tarefas, como também o envolvimento dos 
coordenadores das equipes, gestores e a interação das escolas.

Durante toda a semana que o Programa Trilhas Potiguares esteve em nosso muni-
cípio, tivemos dias muito intensos, diversas atividades para diversos públicos e ex-
periências marcantes. Uma semana como esta proporciona mudança na rotina dos 
profissionais, alunos e comunidade em geral harmonizam a população e identifica o 
cidadão com o município. Em virtude dos resultados obtidos, pode-se concluir que 
os objetivos foram alcançados. As atividades (tarefas) elaborada pela coordenadora 
do Programa Trilhas Potiguares, despertou nos alunos uma reavaliação dos concei-
tos aprendidos durante a semana. 

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Prefeitura Municipal

Educação – Secretário, Técnicos, gestores, professores, e comunidade escolar.

Saúde – Técnicos, profissionais das UBS de  Saúde,  NASF e agentes de saúde.

Meio Ambiente – Gestor e coordenadores

SMHAS – Técnicos, gestor e profissionais do CRAS e SCFV.

SMCTJ – Gestor e Técnico 
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RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO- aproximadamente 1760  pessoas

QUANTIDADE DE líderes comunitários - 24

 AÇÕES DE DESTAQUE

Desafio com as escolas, atividade realizada nas escolas com os alunos. As atividades 
eram denominadas de desafios e tinham como objetivo a participação dos alunos 
no Programa Trilhas Potiguares. Esta atividade incentivava o protagonismo juvenil, 
exigindo dos alunos mobilização para incentivar a comunidade em geral na partici-
pação dos eventos durante toda a semana, além de ações relacionadas com o meio 
ambiente nas comunidades. 

Seminário Trilhando Caminhos e Possibilidades/ Palestra Pensar a Cidade. Tendo em 
vista a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, este momento pro-
porcionou mais transparência para a gestão diante da população. Esta palestra reali-
zou-se na Câmara Municipal e foi aberta para o público em geral.

Educação Inclusiva. Diante do aumento de alunos com necessidades em atendimen-
to diferenciado nas escolas públicas e, em especial na Escola Municipal Filomena 
Cúrcio Cabral, esta atividade teve relevância para o esclarecimento e o atendimento 
destes alunos. A partir desta, conseguimos conhecer outras possibilidades peda-
gógicas para incluir nossos estudantes com necessidades especiais e educacionais. 
Tivemos a oportunidade de conhecer relatos de professores de outras escolas e, 
principalmente, compreendemos que cada estudante tem sua especificidade de 
aprendizagem e a necessidade de cursos de aperfeiçoamentos e/ou formação con-
tinuada para atender de forma exitosa esses escolares.

SÃO RAFAEL

Os trabalhos realizados pela equipe do Trilhas Potiguares no município de São Rafael 
foi de suma importância para a sociedade, a forma em que foi realizada as atividades 
serviu de subsídio tanto para a aprendizagem dos nossos educandos no âmbito es-
colar como também na comunidade como um todo, levando o conhecimento atra-
vés de palestras e oficinas a toda comunidade.    

O município de São Rafael está à disposição da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte e equipe do Trilhas para fazermos parcerias que envolva ações para a co-
munidade. O trabalho realizado foi gratificante pelos resultados que comprovamos 
na culminância do Projeto.

SEGMENTOS DESENVOLVIDOS

Secretaria de Educação.

    Secretaria de Trabalho Habitação e A. Social.

    Secretaria de Agricultura.

    Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

    Secretaria de Saúde.
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    Secretaria de Tributação A. e Finanças.

    Associação dos Apicultores.

    Associação do Artesanato.

    Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

    Sociedade Civil.

    Associação dos Pescadores Z27.

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO -  O público atendido pelo Trilhas foram todas as faixas etárias, 
tais como: crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos.

QUANTIDADE DE líderes comunitários

Participaram os líderes das Associações. Uma quantidade de 4 líderes.

AÇÕES DE DESTAQUE

Arborização na sede do município e Zona Rural, Palestra sobre: drogas, doenças 
sexualmente transmissível, Violência.

PEDRO AVELINO

Arte e Cultura na Comunidade Aroeira: Show de 
Pirofagia e Coco de Roda, realizadas pelas Trilheiras 

Kathleen Louise e Ranah Duarte. 

Fotografia em Celular: curso com aulas teóricas e 
práticas

Oficina de Dança

Piscicultura com Água de Dessalinizador: palestra acerca 
da criação de peixes numa comunidade rural que possui 

um dessalinizador

Patrimônio Material e Imaterial de Pedro Avelino: estudo 
de campo com levantamento do patrimônio material

Bonecas Abayomi: oficina de confecção de bonecas 
com mulheres e crianças moradoras da comunidade 

Quilombola Aroeira

Conservação Hídrica: campanha com produção e 
distribuição de folheto, acerca do uso sustentável dos 

recursos hídricos mais um roda de diálogos sobre 
estratégias de uso dos recursos hídricos

Oficina de Dança

Show com bonecos João Redondo: realizado por 
motorista aposentado da UFRN, Raul do Mamulengo

Bonecas Abayomi: oficina de confecção de bonecas 
com mulheres e crianças moradoras da comunidade 

Quilombola Aroeira

Curso de Aquicultura

Debates sobre Conselho Tutelar: roda de diálogos com 
gestores do Conselho Tutelar

Curso de Inglês básico

Curso de Informática básica

Curso de Arbitragem: clínica sobre regras de arbitragem

Disciplina e Respeito no Ambiente Escolar: oficina com 
gestores escolares e professores

Agentes de Saúde: roda de diálogos sobre gestão da 
rede

Reestruturação Paisagística do Conjunto Pedro Melo: 
roda de diálogos sobre Bem Viver em pequenos núcleos 

urbanos

Potencialidades Turísticas de Pedro Avelino: estudo de 
campo com levantamento das potencialidades turísticas

Oficinas de Dança

Oficinas de Teatro

Técnicas de Permacultura: oficina de montagem de horta 
doméstica e produção de húmus de minhoca

Pintura e Desenho: oficina prática acerca de técnicas de 
pintura e desenho em papel

Disciplina e Respeito no Ambiente Escolar: oficina com 
gestores escolares e professores

Debates sobre Conselho Tutelar

Reestruturação Paisagística do Conjunto Pedro Melo

Potencialidades Turísticas de Pedro Avelino: estudo de 
campo com levantamento das potencialidades turísticas 

locais

Show com Músicos Locais

AÇÕES REALIZADAS 
NOS MUNICÍPIOS
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Contos Africanos: oficina voltada ao fortalecimento da 
identidade afro-brasileira

Estatuto da Criança e Adolescente – ECA: roda de 
diálogo com crianças e adolescentes

Gestão de Professores: oficina com gestores e 
professores

Blitz da Saúde: ação de saúde coletiva

Identidade Negra: roda de conversa e oficina de 
produção de turbantes e vestes africanas

Palestra com Prof. Cipriano Maia sobre Acesso ao SUS e 
o Direito à Saúde

Apresentação de dança contemporânea feita pelos 
Trilheiros do curso de Dança e Teatro

Proteção ao Patrimônio Cultural: roda de diálogo com 
legisladores e público sobre proteção ao patrimônio 

cultural

Pedagogia de Projetos Escolares

Saúde da Mulher: oficina com mulheres do sistema de 
saúde

Pedagogia de Projetos: palestra dialogada sobre projetos 
escolares

Saúde da Mulher: oficina com mulheres do sistema de 
saúde

Apresentação de show circense feita pelas Trilheira do 
curso de Teatro

Saúde do Homem: oficina com homens sobre cuidados 
com a saúde preventiva

Educação para o Patrimônio: roda de diálogos sobre os 
cuidados com o patrimônio material

Polo Turístico da Região Sertão Central: roda de conversa 
sobre procedimentos para elaboração do plano

Palestra com Prof. Jamerson Viegas sobre Organização 
Econômica de Catadores

Apresentação Musical dos Trilheiros: Música e Arte em 
PA

Vencer o Medo para se Comunicar: palestra voltada para 
facilitar os processos comunicativos

Saúde Comunitária: oficina sobre saúde preventiva

Potencial da Aquicultura no Semiárido: análise de 
qualidade da água e visita à uma propriedade rural

Entrevista ao Programa Tela Rural: potencial de criação 
de peixes em tanque-rede no Açude Público de Pedro 

Avelino.

Produção e Plantio de Mudas: atividade de educação 
ambiental com moradores do Conjunto Pedro Melo

Palestra com a Dra. Juliana Lianza do Exército Brasileiro 
sobre geriatria e saúde na velhice

Evento de Encerramento: show e entrega de certificados.

RIO DO FOGO

Palestra Preservação dos Recursos Hídricos e da Flora 
Local

Talassoterapia na praia

Hortas sustentáveis

Oficina de Brinquedos: confecção de brinquedos com 
recicláveis

Palestra IST´s e Gravidez na adolescência

Criação do Grupo de Teatro Local

Boas práticas na cozinha para adultos

Atendimento domiciliar de Fisioterapia

Capacitação dos Professores de Educação Física

Alimentos de verdade

Atividade de Yoga para a terceira idade

Palestra IST´s e uso de preservativos

Dança na infância: a importância da dança na infância

Criação do Grupo de Dança Local

Oficina de Caiação de Paredes

Palestra: Educação Alimentar para adultos

Palestra: A agricultura e os alimentos orgânicos

Palestra: Segurança do Trabalho e sua Importância na 
Construção Civil

Atendimento domiciliar de fisioterapia

Capacitação dos Professores de Educação Física

Boas práticas de fabricação para cozinheiros

Curso de Capacitação dos Agentes de Saúde

Yoga na Praia

Valorização dos Produtos de Pesca e da Maricultura

Palestra: Conscientização em saúde mental e qualidade 
de vida

Oficina de Sabão Líquido através do óleso de cozinha 
usado

Dança na Na Melhor Idade - Saúde e qualiade de vida

Dança na escola - um diálogo dançado

Projeto Praia Limpa

Ensaio geral de dança e teatro

Apresentação de Coreografia do Grupo de Dança e 
Apresentação de uma peça teatral do grupo de teatro

SANTANA DO SERIDÓ 

OFICINA DE YOUTBER: Apresentação de vídeos 
profissionais com dicas de como ser um youtuber de 

qualidade

CINEMA

CAMINHADA MATINAL COM AFERIÇÃO DA PRESSÃO

DESENVOLVIMENTO DE HORTA VERTICAL COM 
GARRAFAS PETS

OFICINA DA SALADA: APRESENTAÇÃO  DE FRUTAS COM 
FOCO NA SUA IMPORTÂNCIA

OFICINA DA MÚSICA E TEATRO

OFICINA DE DANÇA

CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA: APRESENTAÇÃO DE 
FERRAMENTAS PARA SE TER ACESSO A INFORMÇÃO 

DESEJADA

CONTAÇÃO DE ESTÓRIAS

INCLUSÃO TECNOLÓGICA

CURSO BPF: BOA PRÁTICA DE FABRICAÇÃO E OS TIPOS 
DE RISCOS ALIMENTARES

RECICLOTECA: CONFECÇÃO DE JOGOS

NOÇÕES DE MAQUIAGENS E TRANÇAS

OFICINA DE TRANÇAS

OFICINA DE HIGIENE BUCAL

CURSOS DSTS: PALESTRAS SOBRE A PRENVENÇÃO DAS 
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

OFICINA DE TECNOLOGIA ALIMENTAR: apresentçõa de 
técnicas alimentares

OFICINA DE RENQUE E BARRAMENTOS: 
DEMONSTRAÇÃO DE COMO FAZER RENQUES E 
BARRAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA 

ASSOREADAS
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SÃO TOMÉ

REALIZAÇÃO DE UM SARAU E DE QUADRILHAS

TRILHA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GAMELEIRA 
ATÉ O OLHO D’ÁGUA 

PALESTRAS COM INFORMAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO 
DO MUNICÍPIO NO MERCADO TURÍSTICO

ESTUDO E APRESENTAÇÃO DE DIVERSAS 
PERSONALIDADES ÉTNICAS RESPONSÁVEIS POR 

GRANDES FEITOS NA HISTÓIRA MUNDIAL

DIVULGAÇÃO DO TRILHAS NA MISSA

CONVIVENDO COM DIABETES: ALONGAMENTO 
DO CORPO E HEMOGLICOTESTE, SEGUIDO DE 

APRENSENTAÇÕES ACERCA DO TEMA

CONTAÇÃO DE ESTÓRIAS

OFICINA CONTRA BULLYING

PALESTRAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO 
FÍSICO

APRESENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

CINEMA NA PRAÇA

OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

OFICINA DE RADIO LOCUÇÃO

OFICINA DE EXERCÍCIO FÍSICO E ERGONOMIA

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO ESCOLAR

OFICINA DE BLOG E OUTRAS MÍDIAS: EXPOSIÇÃO 
DIALOGADA COM USO DE MULTIMÍDIA SOBRE OS 
PAPÉIS DAS MÍDIAS, COMO USA-LAS DE MODO A 

OTIMIZAR OS RESULTADOS DESEJADOS

PALESTRAS DE ECONOMIA DOMÉSTICA

ATIVIDADES RECREATIVAS

OFICINA FOTOGRÁFICA

PALESTRAS SOBRE O DIREITO DO IDOSO

CORRIDA DE RUA

OFICINA SOBRE JUVENTUDE E IDENTIDADE

OFICINA DE TURISMO RELIGIOSO E ECOLÓGICO

FESTIVAL CULTURAL

JOSÉ DA PENHA

OFICINA DE LIBRAS

OFICINA AUDIOVISUAL

CINEMA

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

HIPERDIA: AÇÕES NA EDUCAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE  - 
HIPERTENSÃO E DIABETES 

RODAS DE CONVERSAS

OFICINA DE ÉTICA E CUIDADO

OFICINA HORTA E ARTE

OFICINA DE CARTOGRAFIA PARTICIPATIVA - 
SANEAMENTO BÁSICO

SEGUNDA TRILHA ECOLÓGICA DA SERRA DO LETREIRO

JARDIM DE ANGICOS

RUAS DE LAZER: DIVERSAS BRINCADEIRAS E 
DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO

CINEMA

COPA TRILHAS

OFICINA DE PRODUÇÃO DE TROFÉUS

CAPOEIRA

OFICINA DE ORIGAMI

SORRISO FELIZ: PALESTRAS SOBRE A SAÚDE BUCAL

OFICINA DE TEATRO

OFICINA DE DANÇA PARA IDOSOS 

OFICINA DE XILOGRAVURA

OFICINA DE DANÇA 

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA

LAÇOS DE AMOR: OFICINA PARA GESTANTES

Oficina de educação ambiental

OFICINA DE RÁDIO

Oficina Futuros Pais

Arte pela cidade

Oficina com as merendeiras

Palestra sobre diversidade: Racismo religioso

Descomplicando o ENEM: palestra sobre o exame e 
mostra de profissões

Conversa sobre sexualidade e métodos contraceptivos

Conversa sobre sexualidade e empoderamento feminino

Oficina sobre educação inclusiva: para professores e 
demais servidores do município

VENHA VER

SEMINÁRIO SOBRE PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO 
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

SEMINÁRIO DE DIDÁTICA COM EDUCADORES DO 
ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I

DIVULGAÇÃO NA RÁDIO E CARRO DE SOM

PRODUÇÃO DE SABÃO CASEIRO

OFICINA DE ARTESANATO / STENCIL EM TECIDO

REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS 

PALESTRA SOBRE O USO DE AGROTÓXICOS E 
UTILIZAÇÃO DE EPI`S

AUTOMEDICAÇÃO

A IMPORTÂNCIA DO PARTO NATURAL HUMANIZADO

DESCARTE CORRETO DE SERINGAS DE PACIENTES 
DIABÉTICOS

MOSTRA DE PROFISSÕES

COMO CRIAR UMA ROTINA DE ESTUDOS

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

USO DO CIGARRO E DO ÁLCOOL

INTRODUÇÃO A PINTURA

CULTIVO DE HORTA ESCOLAR E BIODECOMPOSITOR

OFICINA DE FOTOGRAFIA

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DIVERTIDA

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA PESSOAS QUE 
SOFREM  DE DOENÇAS CRÔNICAS

CONFECÇÃO DE CARTONEIRAS

INTRODUÇÃO A PINTURA

CULTIVO DE HORTA ESCOLAR E BIODECOMPOSITOR

OFICINA DE FOTOGRAFIA



RELATÓRIO ANUAL    TRILHAS POTIGUARES  -  2017

160

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DIVERTIDA

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA PESSOAS QUE 
SOFREM  DE DOENÇAS CRÔNICAS

CONFECÇÃO DE CARTONEIRAS

CINECULTURA

CARNAÚBA DOS DANTAS

Gincana escolar

Trilhando no conhecimento – Minuto no rádio

Palestra –A importância dos equipamentos de proteção 
individual (EPI) na saúde

Ciência na Praça – Observação astronômica 

Apresentação Cultural – Grupo Beco Cultural

Avaliação de crescimento e desenvolvimento de crianças 
–CD Coletivo

Legislação sobre equipamento de proteção individual 
(EPI) na indústria cerâmica

Oficina de Educação e Saúde

Na trilha da experiência – Roda de conversa com os 
idosos sobre prevenção de quedas, saúde bucal e 

momentos sobre histórias de vida

Apresentação Cultural – Orquestra Filarmônica 11 de 
dezembro

Lançamento do Concurso Público de Fotografias- tema 
Carnaúba dos Dantas: o que há de melhor

Exposição de acervo patrimonial (coletado na gincana)

Palestra sobre Educação Sexual

Oficina de Saúde Bucal Infantil com distribuição de 
escovas dentárias

Oficina Montando um Plano de Negócios

Mostra de Profissões 

Apresentação Cultural da peça “Chapeuzinho Vermelho e 
o mosquito Mau”

Debate a respeito da criação de uma identidade visual 
para a cidade

Visita técnica ao polo cerâmico

IPUEIRA

Avaliação Física

Web Rádio

Web Rádio

Alongamentos e Ginástica/Break

Oficina de Dança

Grupo de corrida

Projeto Parque Sustentável

Água que cai do céu

Psicomotricidade e Dança

Psicomotricidade e Dança

Para onde o lixo vai?

GELOTECA

Leitura Encenada

Artesanato Sustentável

Cinema ao ar livre

Roda de conversa sobre drogas

Hortinha

Masterchef Kids

BENTO FERNANDES

Atenção à saúde do idoso

Como o sistema agroflorestal pode ajudar o agricultor

A importância das plantas no planeta

palestra sobre montagem e manutenção de computador 
básico

oficina de oratória

Canteiro com compoteiras de solo

Produção de instrumentos musicais com material 
reciclável

oficina de Documentário

Palestra: Câncer de mama, Colo de Útero e de Próstata

palestras sobre informática básica

Cantigas de roda

O uso saudável das redes sócias

Oficina de Abayomis

Ética e meio ambiente

Cresci, e agora? Orientação vocacional

Sistema agroflorestal e técnica de germinação

Programação de Software

Organização do espaço infantil e sua importância

Lixo e seu destino

Informática básica II

Roda de conversa: Dependência química e alcoolismo

O retorno do cinema da praça

Integralizando recursos educativos digitais e 
metodologias ativas no ensino

Biodiversidade e sua importância

Como economizar água

Mídias sociais

roda de conversa: A prevenção é o melhor remédio

palestra: Gravidez precoce / AIDS / DST 

JARDIM DO SERIDÓ

VISITA A PREFEITURA

REUNIÃO COM DIRETORES DE ESCOLA

REUNIÃO COM O SINDICATO RURAL

VISITA TECNICA A AREA DE ATUAÇÃO DA AULA DE 
CAMPO

VISITA AS OFICINAS DE COSTURA

RODA DE CONVERSA SOBRE CIDADANIA E PATRIMONIO, 
ECO-TURISMO COM ALUNOS DO 6º ANO

GESTÃO ORIENTADA A PROCESSOS NO AMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

PALESTRA SOBRE USO E COMBATE ÀS DROGAS

MONTAGEM DE  HORTA ESCOLAR COM ALUNOS DO 
1º ANO

MESA DE CONSULTORIA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE 
COOPERATIVAS

MINICURSO ECONOMIA SUSTENTAVEL: GESTÃO DE 
COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

COOPERATIVAS DE CRIAÇÃO DE GADO E PRODUÇÃO DE 
LEITE E DERIVADOS
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FORMAÇÃO DOCENTE SOBRE RÁDIO ESCOLAR

FOCO NA FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E MARCA 
PRÓPRIA.

OFICINA DE PAISAGISMO

ENTREGA DE KITS DE PRESERVATIVOS A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE

ENTREGA DE LIVROS AO ACERVO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

OFICINA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

NOITE CULTURAL COM APRESENTAÇÃO DA BANDA 
EUTERPE JARDINENSE E EXIBIÇÃO DO FILME “O 

PEQUENO PRÍNCIPE”

ESPÍRITO SANTO

Ações na Biblioteca Municipal – doação de livros, 
organização do espaço de leitura da biblioteca e 

recepção dos alunos

Oficina: Novos leitores e novas ferramentas de leitura

Oficina: Educação ambiental

Cinema aberto

Oficina: Saúde, cidadania e qualidade de vida

Oficina: Mídias sociais

Oficina: Danças populares e atividades esportivas

Oficina: Fisioterapia e práticas esportivas

Oficina: Gêneros, sexualidade, drogas e minorias

Oficina: Comida de verdade

Oficina: Escola Sustentáveis

Mesa redonda: Capacitação Profissional. A importância 
da capacitação profissional entre os profissionais da 

educação

Sessão de divulgação dos cursos de graduação da UFRN

Noite cultural - apresentação de grupos de dança 
municipal

Oficina: Fisioterapia e práticas esportivas

Apresentação de grupos folclóricos local Raízes do 
Agreste

LAGOA DE PEDRAS

Taekwondo

Blitz da saúde

Afine sua voz

Brincadeiras e jogos antigos

Brinquedos feitos com material reciclado

Sexualidade na adolescência e suas prevenções

Corrida de orientação

Controle sanitário agroecológico na ovinocaprinocultura

Ginástica funcional

Dança popular

Adubo NPK orgânico para horta e jardim

Mostra de profissões

PATU

Participações no Jornal das 11hs

Oficina: “Brincadeira entre África e Brasil”

Oficina: “Dançar para empoderar”

Oficina: “Fotografia para redes sociais”

Oficina: “Desafios enfrentados na adolescência”

Oficina: “Trabalho: todo esforço tem sua recompensa”

Oficina: Ética e acolhimento na saúde”

Oficina: “Mostra de cinema: direitos das populações 
quilombolas e afrodescentes”

Participação no “Fórum de Cultura de Patú”

Expedição na Serra (museu rural, casa de pedra e casa de 
Jesuíno Brilhante).

Oficina: “Meu direito, nossos deveres”

Oficina: “Exposição fotográfica: afromemória”

PEDRA GRANDE

Palestra: “Grandes comunicadores” 

Oficina:  “Amor é isso? Sexo é aquilo?” Oficina sobre 
sexualidade

“Cuidado comigo! Te ofereço perigo; – Oficina Álcool e 
drogas

SEMANA DO IDOSO DE PEDRA GRANDE

Saúde em foco!” – SEMANA DO IDOSO DE ENXU

Saúde em foco!” – ACOLHIMENTO COM OS IDOSOS EM 
BOM SUCESSO

“Oficina de Dança Criativa”

“Cineteatro mudo”

“Teatro de palhaço: eu ator comediante” – Abordagem 
teatral para  formação do ser humano crítico/pensante

“Oficina Brincar e Educar – Aplicação” – Oficina sobre 
recreação

“Se eu fosse você...” – Oficina sobre relações 
interpessoais

“Eu e o amanhã”: Futuro e meio ambiente

“Oficina Brincar e Educar – Capacitação” – Oficina sobre 
recreação

“Jogos matemáticos” – Oficina com professores sobre 
construção de jogos matemáticos

“Acolhimento para todos!” Público: Funcionários da 
saúde

“Pouco medo e muita saúde” – Câncer de próstata e 
andropausa

“Conhecer para socorrer!” – Noções básicas de primeiros 
socorros

“Oficina Cordel Encantado”

“Oficina de Dança Criativa”

VERA CRUZ

OFICINA: COLETANDO IDEIAS E RECICLANDO 
PENSAMENTOS

Projeto: Livro - Memórias de Vera Cruz

TEATRO NA PRAÇA

AÇÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE NA FEIRA

Oficina de Google Forms

Oficina de Rádio e Locução

Produção e Montagem no Audiovisual
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Roda de conversa – educação ambiental na área de 
reserva do Cobé e Riacho Gulandi

O PROBLEMA DO DESCARTE INDEVIDO E QUEIMA DO 
LIXO NO MEIO URBANO E RURAL

Desenhando e construindo o nosso mundo

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DROGAS E VIOLÊNCIA

Alimentação saudável nas mãos da merendeira

Oficina de DANÇAS POPULARES

Oficina de DANÇAS URBANAS

Oficina de Tablet e Smartphone

Minicurso de fotografia

Roda de conversa – inserção de turismo pedagógico e 
elaboração de

FORMAÇÃO DE GRÊMIO ESTUDANTIL

Palestra: Quer um Conselho?

Dinamização de Bibliotecas

Criação de um Viveiro De Mudas e Reflorestamento Da 
Área Da Lagoa Do Sítio Santa Cruz

MOSTRA DE PROFISSÕES

CINEMA NA PRAÇA

Mobilização e Participação Popular no Plano Municipal 
de Saneamento

Projeto: Trânsito Saudável

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E DST – EDUCAÇÃO 
SEXUAL: MOMENTOS E VIVENCIAS NA ADOLESCÊNCIA

Roda de conversa – Elaboração de um novo roteiro para 
o turismo rural em Vera Cruz

Quem conta um conto...

Projeto: Yoga , meditação e respiração para o dia a dia

SEMINÁRIO TRILHANDO CAMINHOS E POSSIBILIDADES 
Palestra: Tecendo possibilidades para a Cultura – Ator e 

Mestrando Rodrigo Bico

SEMINÁRIO TRILHANDO CAMINHOS E POSSIBILIDADES 
Palestra: Pensar a Cidade – Profa. Dra. Rita de Cássia da 
Conceição Gomes Palestra: A importância do PMSB na 

sua cidade

SEMINÁRIO TRILHANDO CAMINHOS E POSSIBILIDADES 
Palestra: Eu não desisto da Educação – Prof. Ms. 

Veridiano Maia

SEMINÁRIO TRILHANDO CAMINHOS E POSSIBILIDADES 
Palestra: Tire a Cultura do Papel – Produtor Cultural 

Leandro

LUTO: RE-FAZENDO-SE EM MEIO AS PERDAS!

Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto De Você! (Discutindo 
a Violência Doméstica)

OFICINA DE ATENDIMENTO HUMANIZADO PARA OS 
SERVIDORES MUNICIPAIS. Tema: ‘’Humanização e os 

Mecanismos de Gestão.’’

EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: “RESPEITO É BOM E TODO 
MUNDO GOSTA”

Palestra para os Profissionais de Saúde em Humanização. 
Tema: Humanização a serviço de todos.

ANSIEDADE, SINDROME DO PÂNICO E DEPRESSÃO, QUE 
BICHOS SÃO ESSES?

VOU PRA FACULDADE... E AGORA? QUE CURSO EU 
FAÇO?

Meta Gastronômica do DESAFIO DAS ESCOLAS

PUREZA

Cortejo pela Cidade

Prevenção em saúde bucal - Escovação supervisionada

Visita técnica lab. de informática

Corpo e movimento

Oficina de locução de rádio

Novos sabores 

Minicurso: Iniciação do Guia de Turismo

Redes sociais

Trabalho com projetos: Construção de um pré-projeto

Fotografia (prática) e como cuidar de seu celular

Escovação supervisionada

Saúde do Idoso

Roda de conversa com os professores: Sexualidade

Atualização tecnológica 

Novos sabores 

Oficina de criação de renda para artesãos

Oficina de literatura e contação de história

Iniciação à informática

Corpo e movimento

Cinema na praça 

Uma vida em 9 luas (Cuidados mamãe neném - atividade 
prática: massagem shantala)

Plantação de árvores nativas

Humanização e saúde (HumanizaSUS)

Oficina de produção de materiais para atender uma 
proposta interdisciplinar

Vivência com o professor Washington

Bar-tender

Conversando sobre a violência infantil

Acompanhamento de professor em sala de aula

Estande: Cuidando da boca para cuidar do corpo - 
prevenção ao câncer de boca (exame intra e extra bucal 

+ autoexame)

Testes rápidos HIV, sífilis

Verificação de PA + HGT

CAIÇARA DE NORTE

Oficina Alimentação saudável para crianças

Oficina Será que entendo o que meu copo fala?

Oficina Produção de horta vertical com garrafas PET

Recreação com crianças do Assentamento Rural

Oficina de Incentivo à leitura interdisciplinar

Palestra: Humanização no serviço público 

demonstração de técnicas para produção de brinquedos 
a partir da reutilização de materiais recicláveis

demonstração de técnicas de memorização e contação 
de histórias

Oficina: Foto arretada com o celular

Discutindo o comportamento em sala de aula

Oficina de Alimentação saudável para adultos

Oficina Produção de horta vertical com garrafas PET

Oficina O uso de cordel em sala de aula

Minha história: eu conto! – incentivo a leitura a crianças 
e adolescente 
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Produção de Carteiras a partir de materiais recicláveis

Mini-mostra de profissões

Roda de conversa sobre Drogas, DSTs e Orientação 
Sexual com estudantes 

Abordando diversidade no espaço escolar

Oficina de alongamento e qualidade de vida

Oficina de Alimentação saudável para crianças

Oficina de Germinação de sementes e técnicas para 
plantio de mudas

Oficina de Origamis

Oficina Somos normais, somos diferentes

Apresentação do Estrato Cênico

SERRINHA DOS PINTOS

entrevista com o Sr. Tota, em homenagem ao dia do 
agriculto

oficina de teatro

Minicurso: Como organizar uma biblioteca

Oficina de Atividades Recreativas 

Oficina de Iniciação ao Voleibol Indoor 

Oficina: Contação de histórias e Pedagogia do 
Imaginário

Zumba: prática de atividade física em forma de dança e 
ginástica aeróbica

Minicurso: Como organizar uma biblioteca

Oficina de Atividades Recreativas

Oficina - Minha terra, minha história: uso de fontes 
histórias em sala de aula

Formação de blogs

Oficina: Contação de histórias e Pedagogia do 
Imaginário

Hora do código – atividades de raciocínio lógico

Oficina de brinquedos reciclados

Oficina de Handebol Indoor

Oficina: Redes sociais: como utilizar? 

Oficina de horta comunitária  

Oficina: Empreendedorismo

Oficina: a escrita na EJA

Inauguração da Biblioteca Municipal Herbenaide 
Gonçalves de Queiroz

Campeonato de handebol no Ginásio Poliesportivo 
Genilson Ferreira de Lemos

Passeio Ciclístico partindo da quadra Bazílio Gomes de 
Oliveira

Exposição Temporária “Minha Terra, Minha História, na 
Escola Estadual Serrinha dos Pintos

Grupo de Violão do CRAS

Peças teatrais

APRESENTAÇÕES DE DANÇA

Recital com José Anacleto

LAGOA NOVA

apresentações musicais do grupo infantil de flauta da 
cidade

blitz no centro da cidade, promovendo conscientização 
sobre uso de capacete, cinto de segurança e 

superlotação

Roda de capoeira

Sensibilização sobre meio ambiente

Oficina de Fotografia

Oficina de Teatro e Expressão Corporal

Oficina de Audiovisual

Cine Livre 

Contação de Histórias para crianças

Trabalho de conscientização sobre a lagoa

Diálogos (Trans)Versáteis

Oficina de sabão reciclável

Conversa com mulheres sobre a importância de se 
reconhecer camponesa 

Conversa com mulheres sobre seus direitos

Mostra de profissões com os alunos do EJA

Mostra de profissões

Simulação de audiência pública

Conversa sobre Identidade e Mestiçagem Cultural

Coco de roda

curta-metragem locais, com enfoque no trabalho do 
jovem produtor Dynho

Oficina de Percepção Ambiental para crianças

Oficina de brinquedos com material reciclável

Trabalho sociocultural no Centro de Reabilitação para 
pessoas especiais

Intervenção cultural no intervalo da escola

Grafitagem da fachada do Espaço Cultural

Palestra sobre o Estatuto do Idoso, DST/AIDS, sexo e 
prevenção na terceira idade

Forró dos idosos

Roda de conversa sobre previdência Rural

Visita à feira livre da cidade

Pesquisa dos trilheiros sobre possíveis casos de trabalho 
infantil

Exposição das fotos realizadas pelos participantes das 
oficinas de fotografia

SÃO RAFAEL

Higiene Bucal

Hiperdia

Sexualidade, DST e Gravidez 

Dança

Oficina de Lixo e Reciclagem 

Violência e Drogas 

Melhorar a questão da prevenção. Promoção e cuidados 
em Saúde

Oficina site 

Fotografia

Consumo de Medicamentos Psicotrópicos

Organização, Catalogação e Conservação de livros

Abordagem e Humanização nos serviços de saúde 

Sustentabilidade na alimentação escolar

Primeiros socorros 

Traumatismo dentário: como proceder?

Oficina DE Gestão de Redes Sociais 
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“Alimento Saudável e Exercícios Físicos para Idosos 
 Prevenção e Cuidados 

“

Sexualidade, DST e Gravidez 

Conscientização ambiental e plantio de mudas

A Dama e o Vagabundo

A Menina que Roubava livros 

Exposição de Brinquedos Recicláveis

Doação de livros para a biblioteca do município

Mostra de Dança

PARAZINHO

Produção de Mosaico 

Roda de conversa sobre Identidade, Gênero e 
Sexualidade 

Iniciação musical

Formação de grupo de teatro

Oficina de Danças Tradicionais 

Produção de artesanato com retalhos 

Confecção de jogos didáticos com material reciclado 

Leitura, compreensão e estímulo à produção de cordéis 

Direitos dos idosos e deficientes

Isogravura

Exibição De filme

Grafite

Recurso Tecnológicos

Contação de história 

Intervenção de ambientação de espaço de convivência 
escolar com pallets

Hábitos saudáveis de alimentação 

Boas práticas de manipulação de alimentos

Iniciação musical 

Plantio da horta escolar

Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais 

Jogos para despertar consciência e expressão corporal

Formação de grupo de teatro

Formação de Conselheiros Escolares

Confecção de jogos didáticos com material reciclado

Roda de conversa sobre violências contra a mulher

 Intervenção de ambientação em espaço de convivência 
escolar 

Atualização sobre protocolos de detecção da 
Leshimaniose 

Promoção à saúde do homem

JAÇANÃ

Visita às Associações de Agricultores

Visita ao Centro de Idosos

Oficina Agricultura – Nutrição - Saúde

Oficina Juventude – Empreendedorismo – Práticas 
Esportivas

Oficina Violência – Comunidade – Cidadania
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ADRIANA BARBOSA DE FRANCA

ADRIENE FARIAS DE SOUSA GOMES

ADRIANA ALMEIDA DE LIMA

AFONSO IAGO LIMA TEIXEIRA

AGNE BÁRBARA DA SILVA COSTA DANTAS

AGUIDA MARIA DA SILVA CUNHA

ALENCAR SILVEIRA DE ANCHIETA GUIMARÃES BRAGA

ÁLIES ADLAR AQUINO DE OLIVEIRA

ALINE BATISTA DA SILVA

ALINE KALIANE DE SOUZA SILVA

ALINE TAVARES DANTAS

AMANDA CARLA SILVA CAVALCANTI

AMANDA CAROLINE DA FE PEREIRA

AMANDA DE SOUZA NOGUEIRA

AMANDA MARIA CARVALHO DE CUNHA

AMANDA VANESSA FERNANDES FREIRE

ANA CARLA DANTAS DA SILVA

ANA CAROLINE COSTA SANTOS

ANA CLARA DANTAS BEZERRA DA SILVA

ANA CLARA VERAS BRITO DE ALMEIDA

ANA KAROLINA DE LIMA ALVES DA SILVA

ANA PRISCILA MARINHO CÂMARA DA SILVA

ANÁLIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA

ANDREA LUIZA SIQUEIRA TAVARES

ANDRÉIA LUANA VARELA PONTES

ANDRIALEX WILLIAM DA SILVA

ANE CAROLINE SILVA SOBRAL

ANGELA CAROLINA DA CRUZ 

ANNA ELISA ALVES MARQUES

ANNY KAROLLYNE COSTA DA SILVA

ARILENE LISBOA DE ARAUJO

ARISTON PEREIRA DOS SANTOS

ARTHUR ORASMO DE ANDRADE

ARTHUR VINICIUS DE OLIVEIRA MOURA

BÁRBARA DANIELLE ANDRADE DE CASTRO PRAXEDES

BEATRIZ SIMOES BRITO DE AZEVEDO

BEATRIZ YANNE CORDEIRO DE MEDEIROS

BIANCA JATOBÁ BEZERRA TINOCO

BRENAKARISA CAMPOS DE MELO

BRENDA JOYCE DOS SANTOS AZEVEDO

BRENDA LESLIE COSTA MARTINS

BRUNA FERNANDA MEDEIROS DE OLIVEIRA

BRUNA VANESSA PAULA DO NASCIMENTO

BRUNO SILVINO MATIAS

CAINAN DE NEGREIROS MARTINS LEITE

CAIO MATEUS BESSA CAVALCANTE

CAMILA MACHADO ALVES 

CARLA MIRELLY CAETANO DUARTE

CATARINA ZULMIRA SOUZA DE LIRA

CHAIANY BARBOSA DOS SANTOS

CHARLISE KATIENE FERREIRA DE MENDONÇA

CICERO PINHEIRO DE ANDRADE NETO

CLARA MARIA DA SILVA

CLAUDIA DE FREITAS ARAÚJO

CLÉA EMANUELA BARRETO DE MEDEIROS

CLEYSON PEREIRA AVELINO

DAISY SOTERO CHACON

DALMO MÚCIO SILVA DOS SANTOS

DANIEL FERREIRA LOPES

DANIELA TEIXEIRA DE ASSIS

DÉBORA HELAINE LIMA DA SILVA

DÉBORAH FERNANDA DA SILVA

DENÍLSON NASCIMENTO DA SILVA

 DÊNIS NASCIMENTO

DENNER SANTIAGO DE SOUSA

DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA

EDUARDO PAIXÃO DA SILVA

EDUARDO SOUZA SILVA

ELIS DEJANE DA SILVA LOPES

ELIZAMA FERREIRA DE OLIVEIRA NUNES

ELLEN MARIA DE LIMA

EMANUELE DE FREITAS BAZÍLIO

EMMANUEL CÂMARA DE OLIVEIRA

ÉRIC INÁCIO DE MEDEIROS

ERICK CAUANN MARQUES ALENCAR

ERIKA LAYS ALVES DA ROCHA

EVANDRO FERREIRA PAULINO

FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA

FELIPE AUGUSTO DIAS DE FREITAS

FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA LIMA

FELIPE SILVA DE DEUS BARBOSA 

FELIPE SILVA DE FREITAS

FERNANDA CARLA DA SILVA COSTA

FERNANDA NAHARA CARVALHO DOS SANTOS

FERNANDO DE MEDEIROS SILVA

FERNANDO HENRIQUE REBOUÇAS DA CÂMARA

FILIPE CORDEIRO CABRAL

FLÁVIA CRISTINE MEDEIROS THEODORO

FLÁVIA MARQUES MARTINS

FLAVIO DIEGO ALVES

FRANCIARA MARIA GOMES ALVES

FRANCIELE FABRICIO LOPES

FRANCISCA RUTH ANDRADE DA COSTA

FRANCISCO FRANCIMAR DOS SNATOS SILVA

FRANCISCO PATRICK ROCHA DE SENA

GEOVAR MIGUEL DOS SANTOS

GERLIANE GUILHERME MADEIRO

GESSIANA SILVA DOS SANTOS

ALUNOS 
PARTICIPANTES
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GÉSSYCA THAÍS MARTINS MONTEIRO DOS SANTOS

GICELLY DOS SANTOS CARVALHO

HALLIDE DA SILVA SANTOS

HELENA RODRIGUES DE ARAÚJO

HELLEN TATYANNE DA SILVA BARBOSA

HELOISA LINO DO NASCIMENTO

HOSANA LOURENÇO DA SILVA

HUGO JARIO DE ALMEIDA SILVA

HUTO ANDRADE SILVA DE LIMA

IARA DANIELLI DE MIRANDA FIRMINO

IGOR RODRIGUES GALVÃO

INGRID DA SILVA FERREIRA

IRIELLY LETÍCIA BRITO DA SILVA

ISABEL PINTO AMORIM DAS VIRGENS

ISABELA KAROLINY CALIXTO DE SOUZA

ISABELLA KILIA MACEDO SILVA

ITAECIO MYCHELL FERREIRA DA SILVA

ÍTALO FELIPE DE SOUZA SANTOS

ITALO JOSÉSILVA SANTOS

IURY GABRIEL AMORIM DE ARAUJO

JALENE BARBOSA DE MEDEIROS

JAMMERSON YURI DA SILVA

JANIELLY FIRMINO FERNANDES BARBOSA

JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO

JAQUIELE FERREIRA DE MELO

JARCIARA LUIZA DE OLIVEIRA

JASMINE MEDEIRAS DO NASCIMENTO

JENIFFER EUFRÁSIO BULHÕES BEZERRA DA SILVA

JENNIFER ALEXSANDRA BOAVENTURA CORTÉS

JENNIFER SCARLETH SILVA DE MOURA

JÉSSICA CAMILA RIBEIRO JANUÁRIO

JESSICA DE OLIVEIRA ROCHA ALMEIDA

JOÃO MARIA GOMES FIGUEREDO

JOÃO PAULO MEDEIROS MAMEDE

JOÃO PAULO PEREIRA DA CÂMARA

JONATAS MARTINS PESSOA

JÔNATAS OLIVEIRA DE MORAIS

JONATHAN FARIAS DE ANDRADE SANTOS

JONHY EVERTON FIRMANO DA SILVA (KAMAL)

JORDANIA ALYNE SANTOS MARQUES

JOSÉ ALVES DE LIMA NETO

JOSÉ LUCAS DO NASCIMENTO NETO

JOSELITA DE SOUZA SILVA

JOYCE SILVA DE OLIVEIRA

JUCIÊ BORGES DA FONSECA

JÚLIA DA CRUZ CARVALHO

JULIA LAVIGNIA CARNEIRO LEÃO MARQUES

JULIANA BENTO DA SILVA

KAMYLLA AMANDA ALMEIDA ARAÚJO CAMPELO

KAROLINE DO NASCIMENTO BARBOSA

KAROLYNY ALVES TEIXEIRA DE SOUZA

KATHLEEN LOUISE COSTA MARTINS

KELEN GLADSON FERREIRA DOS SANTOS

KIMBERLI VITÓRIA VALÕES DE CARVALHO

KLEDIÓGENES FERNANDES NÓBREGA

KLÍSSIA HAELLY DE LIRA E SILVA

LAISLA LUDMYLA SOUSA DE FARIAS

LARA ANTUNES SACHS

LARISSA GUEDES DOS SANTOS

LARISSA MARIA SOUTO MOURA

LAURA GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS

LAURA SANTOS DE SOUZA

LAYSE KELLY SANTOS DA SILVA

LEANDRO LIMA RIBEIRO

LEANDRO MEDEIROS DANTAS

LEDA KARLA MONTEIRO DIAS

LETICIA DE LIMA FONSECA

LETÍCIA LEITE DE PAIVA

LETÍCIA MARIA SILVESTRE FERREIRA

LIBNA HELEN DE MELO LIMA

LIS PAIVA DE MEDEIROS

LORENNA SOARES NERY

LUA KARINE DE SOUSA PEREIRA

LUAN SOUZA DA FONSECA

LUAN THALLYSON DANTAS DE ASSIS

LUANA CARLA DOS SANTOS

LUANA KAREN DE LIRA MONTEIRO

LUANA LEE LIMA DA SILVA

LUANA MAYRA DUARTE GONÇALVES

LUCAS HENRIQUE SANTOS DE MOURA

LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA

LUCIFRANKLIN VITORINO FERREIRA

LUIZ PHILIPE DA SILVEIRA BARROS

MAEIÇA MENDES DE LIMA

MANOEL ADALBERTO DA COSTA JÚNIOR

MARCELA KAROLINE MACEDO ALVES DO NASCIMENTO

MARCELA NAYARA LEITE COSTA

MARCELLATAYNARA ANDRADE DA SILVA

MÁRCIA LAÉLIA DE OLIVEIRA SILVA

MÁRCIA VANESSA FAGUNDES DE MELO SOUZA

MARIA ALZIRA REGO PINHEIRO

MARIA EDUARDA LIMA DO NASCIMENTO MARINHO

MARIA RAFAELA DE SOUZA SOARES

MARIA VITÓRIA DE ÉLIDA DO NASCIMENTO

MARIANA ARAUJO DE MORAIS COUTINHO

MARIANA TORRES DA SILVA

MARIO DUARTE CAMARA 

MARTA SILVA DE ARAUJO

MATHEUS FELIPE GONZAGA SANTANA

MELLYSSA LAYLA BARBOSA DAMASCENO

MIKELE MARQUES RODRIGUES

MIRCELÂNIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO

NÁIADE RODRIGUES SOARES

NAIRA CRISTINA RIBEIRO PIMENTEL

NAJARA MONICA DE MOURA

NATALIA DANTAS ALVES DE CARVALHO
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NATÁLIA SOUZA NORO

NATHÁLIA PRISCILLA MEDEIROS COSTA DINIZ

NAYRENE DA COSTA OLIVEIRA

PABLO GALVÃO DA COSTA

PAULA SUELY DA COSTA ESTEVAM

PEDRO HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA

PEDRO HERINQUE PIEROTE DE SOUZA

PERCYDES RAYANE CUNHA CAVALCANTE

POLIANA LOPES DA COSTA

POLLYANA ALBERTINA GUEDES DA CRUZ

POLLYANNA TUYSSA ROCHA BEZERRA

PRISCILLA DAYANNE SILVA DE OLIVEIRA

PRISCILLA PAMELA ALEXANDRE DA SILVA

RAFAEL FERNANDES CAVALCANTE

RAFAEL GOMES MIRANDA DA SILVA

RAFAEL RAMOS DA SILVA DANTAS

RAFAELY CAMARA

RAIANE DOS SANTOS GUIDI

RAISSA LIANE SOUZA DO NASCIMENTO

RAISSI LAIANI MACEDO SILVA

RANAH DANTAS DUARTE

RANYELLY THAIS DANIEL RODRIGUES

RAPHAEL LUIZ DE OLIVEIRA SILVA 

RAYANE FERNANDES SOUZA DE MORAIS

RENATA RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA

RHAABE DAYANE DA SILVA GOMES

RITA DE CÁSSIA LIRA DA SILVA

ROBERTA ALVES BARBOSA

RODRIGO VICTOR BARBOSA

RONALDO TEODOSIO DE OLIVEIRA ALVES

ROSELMA MARINHO DE SOUZA 

RUAN GARCIA DE MEDEIROS

RUDNEY HANDERSON DA SILVA

RUTH GABRIELLE SILVA ANDRADE

SARA LINCKA DE SOUZA

SARA RAQUEL MOUSINHO DE QUEIROZ

SÁVIO RANDY OLIVEIRA DE OLIVEIRA 

STANLEY DE OLIVEIRA SOUZA

SUERDA ISA NASCIMENTO TEIXEIRA

TAIAN ROCHA MARQUES

TAISE FERREIRA DE LIMA

TÂMARA EMÍLIA DA SILVA MEDEIROS

TARCÍSIO SANTIAGO GOMES FILHO

TÁZIO MATHEUS SILVESTRE DO NASCIMENTO

THAÍS BRITO DE MOURA FREIRE

THALIA VARELA DANTAS

THALITA DE SOUZA GURGEL

THAMARA MONIQUE CUNHA

THIAGO DO NASCIMENTO BARBOSA

THYAGO THAYRONNE CAMPOS PINHEIRO

TIAGO FELIPE DA ROCHA

TIAGO WERNNY DA SILVA MARINHO

VANESSA DE FREITAS FELGUEIRAS

VERÔNICA EULÁLIA DE MEDEIROS

WANDESON ALVES DE OLIVEIRA

YASMIN BEZERRA CABRAL

YLANA TAVARES SOBRINHO

YOGI MEDEIROS DE BRITO LUCENA



RELATÓRIO ANUAL    TRILHAS POTIGUARES  -  2017

168


