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SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE LIVROS A SEREM PUBLICADOS PELA EDITORA IFRN
RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR
Em conformidade com o Edital nº 03/2018 – PROPI/IFRN, a Editora IFRN informa
que houve remanejamento de vagas para as áreas em que não houve a quantidade mínima
de obras inscritas para aprovação nessa etapa do processo de seleção.
Para tanto, o remanejamento ocorreu conforme critério de quantidade de obras
submetidas, isto é, as vagas foram remanejadas para as áreas com maior concorrência,
conforme quadro abaixo:

Item
3.4.1. Ciências Exatas e da
Terra
3.4.2. Ciências Biológicas
3.4.3. Engenharias
3.4.4. Ciências da Saúde
3.4.5. Ciências Agrárias
3.4.6. Ciências Sociais
Aplicadas
3.4.7. Ciências Humanas
3.4.8. Linguística, Letras e
Artes
TOTAL

Quantidade
de vagas 1
2 (duas)
2 (duas)

Remanejamento de
vagas2
Não houve

4 (quatro)

01 vaga remanejada
para o item 3.4.7
02 vagas Remanejadas
para o item 3.4.8
Não houve
Não houve
01 vaga Remanejada
para o item 3.4.7
Não houve

4 (quatro)

Não houve

2 (duas)
2 (duas)
2 (duas)
2 (duas)

Total de vagas
após
remanejamento3
02 (duas)
01 (uma)
00
02 (duas)
02 (duas)
01 (uma)
06 (seis)
06 (seis)

20 (vinte)

De acordo com o item 6.5.2. do edital nº 03/2018 – PROPI/IFRN, após a análise
preliminar, as obras serão classificadas em ordem decrescente, por área de conhecimento,
na quantidade de até o dobro das vagas definidas para cada área.

1

Válido somente para a análise preliminar.
Válido somente para a análise preliminar.
3 Válido somente para a análise preliminar.
2
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Assim, segue o resultado da análise preliminar, respeitado o remanejamento das áreas em que não houve obras
inscritas.
Área do
conhecimento

Quantidade de
vagas nessa
etapa após
remanejamento

Título da obra
(classificação por ordem decrescente)

Classificadas para a
Análise de Mérito

Otimização por enxame de partículas usando uma adaptação de
serendipidade
Microtexturas em rochas ígneas
Lógica para o Ensino Médio
Contribuições à Matemática: dos professores do IFRN egressos do
PROFMAT

1º

Ciências Exatas
e da Terra

02 (duas)

Ciências
Biológicas

01 (uma)

DNA: Diálogo, geNética & Argumentação

Ciências da
Saúde

02 (duas)

Qualidade do cuidado à pessoa idosa: como avaliar uma instituição
para idosos de forma confiável em 20 minutos
Fique esperto: orientações de saúde para adolescentes

Ciências
Agrárias

02 (duas)

Tecnologia e processamento de doces, geleias e compotas de frutas
Experiências Agroecológicas – NEA IFRN/Ipanguaçu

1º
2º

Ciências
Sociais
Aplicadas

01 (uma)

Avaliação por triangulação de métodos: o PNAE no IFRN e no
IFsuldeminas

1º

06 (seis)

Capítulos de história intelectual do RN
Entre prostíbulos, ruas e lares: a vida cotidiana dos trabalhadores de
Natal (1900-1930)

1º

Ciências
Humanas

2º4

1º

4

1º
2º

Houve empate na nota das obras, nos aspectos formais e linguísticos do formulário constante no anexo IV do Edital em curso, portanto, passarão
pela análise de mérito.
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06 (seis)

A criação dos Institutos Federais e o acesso de quilombolas no IFRN:
análise da Lei n° 12.711/2012
Reflexões e práticas educativas em diferentes contextos
educacionais
Caderno didático – educação física e química: propostas
interdisciplinares de intervenção pedagógica para ensino médio
A Escola normal de Natal (Rio Grande do Norte, 1908-1971)
Avaliação de políticas públicas de educação profissional

2º

Esporte no cinema contemporâneo
Novamente Roland Barthes
Estilo, texto e sentido
E apois, quem diabo se importa!
Além do que se vê: identidades em versos e imagens
1ª antologia PoeArt de verso a verso
(Eu) CONTO em livro
Como se fosse de argila

1º
2º
3º
4º
5º
6º5

3º
4º
5º
6º

Natal, 4 de maio de 2018.

Márcio Adriano de Azevedo
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação – PROPI/IFRN
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