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A Editora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
– Editora IFRN – já publicou livros em todas as áreas do conhecimento, ultrapassando a
marca de 150 títulos. Atualmente, a edição de suas obras está direcionada a cinco linhas
editoriais, quais sejam: acadêmica, técnico-científica, de apoio didático-pedagógico,
artístico-literária ou cultural potiguar.
Ao articular-se à função social do IFRN, a Editora destaca seu compromisso com a
formação humana integral, o exercício da cidadania, a produção e a socialização do
conhecimento.
Nesse sentido, a Editora IFRN visa promover a publicação da produção de servidores
e estudantes deste Instituto, bem como da comunidade externa, nas várias áreas do
saber, abrangendo edição, difusão e distribuição dos seus produtos editoriais, buscando,
sempre, consolidar a sua política editorial, que prioriza a qualidade.

A

Editora IFRN – chega aos seus 13 anos de existência, com significativa contribuição
para a difusão da produção científica, tecnológica e artístico-cultural da instituição. Ao
longo desse período, publicou mais de 150 livros, em formato impresso e digital, nas
diversas áreas do conhecimento, cujos títulos se reúnem neste catálogo, de modo a dar
mais visibilidade à produção editorial em cada ano.
Vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação deste Instituto Federal, a Editora IFRN
atua em sintonia com seu Conselho Editorial, formado por representantes da comunidade
acadêmica, que balizam a qualidade dos produtos submetidos à editora. Consoante com
uma política editorial de acesso aberto, construída com a participação da comunidade
acadêmica e aprovada pelo Conselho Superior, os conteúdos são distribuídos gratuitamente
e disponibilizados no Repositório Institucional do IFRN.
Como uma das editoras pioneiras da Rede Federal de Educação, Profissional e Tecnológica,
associada às demais editoras universitárias e em parceria com outras instituições, órgãos
e entidades culturais, a Editora IFRN vem buscando se consolidar no cenário editorial
brasileiro, como importante instrumento de socialização da atividade intelectual.

WYLLYS ABEL FARKATT TABOSA
Reitor do IFRN

C

om a publicação deste catálogo, a Editora IFRN busca cumprir a missão de divulgar
as pesquisas acadêmicas e difundir os diversos saberes. Trata-se de uma obra de referência
dos livros editados desde sua criação, em 2005, o que representa a produção mais relevante
dos pesquisadores da instituição, bem como da comunidade externa.
Concebida em estreita articulação com a função social do IFRN, a veiculação desses
produtos editoriais demonstra o compromisso institucional com a formação humana
integral, o exercício da cidadania, a produção e socialização do conhecimento, bem como
a democratização do seu acesso.
Após um intenso processo de reestruturação, nos dois últimos anos, incluindo a recomposição
de seu Conselho Editorial, a Editora IFRN estabeleceu a edição de suas obras em cinco
linhas editoriais, a saber: acadêmica, técnico-científica, de apoio didático-pedagógico,
artístico-literária e cultural potiguar.
Constituem princípios básicos norteadores de sua ação: a contribuição para o
desenvolvimento da ciência, educação e tecnologia; o estímulo à prática da leitura; a
divulgação do conhecimento gerado no IFRN, inclusive, por meio de parcerias com outras
editoras e organismos nacionais e internacionais; o compromisso com a qualidade editorial
do material publicado, tanto no que diz respeito a sua apresentação gráfico-visual quanto
a seu conteúdo; e o caráter público e institucional.

MÁRCIO ADRIANO DE AZEVEDO
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

O

trabalho de uma editora é, mediante uma criteriosa combinação de elementos
textuais, gráficos e materiais, levar aos leitores esse precioso objeto que é o livro. A partir
do momento em que esse objeto chega a um público que vai além do alcance de seus
muros, ela expõe suas mais diversas produções, muitas das quais carregadas da memória
institucional, que celebram as experiências do ensino, da pesquisa e da extensão, não
esquecendo aquelas com forte apelo artístico literário, as de cunho acadêmico e as que
melhor expressam a cultura local. A qualidade do conteúdo e da produção editorial geram
livros diferenciados para a sociedade, sendo esta uma das marcas da Editora IFRN.
Nos últimos anos, sua trajetória rumou para se firmar como uma editora universitária de
qualidade. Atualmente, surgem novos desafios, seja ela no âmbito político, administrativo
ou operacional. Com isso, a Editora alavancou um processo de melhorias arraigado a um
modelo emergente em que a perspectiva das publicações acadêmicas e técnico-científicas
se ancoravam em um patamar de maior visibilidade no cenário nacional.
A despeito de figurar entre as mais antigas editoras da Rede Federal de Educação, Profissional
e Tecnológica, os desafios de se profissionalizar e padronizar processos, bem como firmar
parcerias interinstitucionais e de atuar com foco em linhas editoriais sólidas, foram dando
um toque de ousadia e crescimento que se almejava.
Além de um histórico editorial sólido, que veio a se consolidar nos últimos dois anos para se
adequar a esse novo cenário e às suas próprias perspectivas, a Editora IFRN emplacou ações
de relevância estrutural ao estabelecer a sua política editorial, organizou seu fluxo editorial,
reformulou o Conselho Editorial, elencou objetivos, diretrizes e linhas editoriais, parcerias
(interinstitucionais e interestaduais), publicações de editais e coleções, reordenamento de
prefixos/selos, eventos de lançamento, séries (Professus Litteratus) distribuição e gestão
de estoques, doações e divulgação, capacitação da equipe editorial, entre outros, sendo
essas ações um legado de suma importância para os anos que virão.
Este catálogo é, portanto, mais uma ação que reforça esse momento que a editora vive.

DARLYNE FONTES VIRGINIO
Coordenadora da Editora

OBRAS 2005

ARQUITETURA DE COMPUTADORES: A
VISÃO DO SOFTWARE

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO
PROFISSIONAL DE LAZER

PIONEIRISMO EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA:
A EXPERIÊNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Eduardo Bráulio Wanderley Netto

Sonia Cristina Ferreira Maia (Org.)

Patricia Lupion Torres (Org.)

ISBN 85-89571-06-8

ISBN 85-89571-08-4

ISBN 85-89571-01-7

Impresso e E-book

CD e E-book

Impresso

Nesta obra, a ênfase na visão do software
traz à tona uma abordagem simplista para
os meandros dos componentes e procura
municiar o leitor com uma abstração da
máquina suficiente para que esse possa
aprender a programar em linguagem de
montagem.

Este trabalho é composto de artigos de
profissionais com graduação em Lazer e
Qualidade de Vida, formados no Centro
Federal de Educação Tecnológica do Rio
Grande do Norte – CEFET/RN, área em
franco desenvolvimento em nosso Estado.

Este livro é o produto final da disciplina
Modelos de Educação a Distância do
Mestrado em Engenharia da Produção,
oferecido pela Universidade Federal de
Santa Catarina, em convênio com o CEFET/
RN. Constitui-se numa rara oportunidade
criativa de resgate potiguar da educação a
distância. É com certeza uma contribuição
de valor para minimizar o efeito de memória
curta do brasileiro.
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OBRAS 2005

REFLEXÕES SOBRE O SISTEMA
ENERGÉTICO

TRABALHOS ACADÊMICOS: PRINCÍPIOS,
NORMAS E TÉCNICAS

Andre Barros Lopes; Neilton Fidelis da Silva; Pedro
Helio Gomes Teixeira

Lerson Fernando dos Santos Maia; Marcus Vinícius
de Faria Oliveira

ISBN 85-89571-03-3

ISBN 85-87637-01-0

ISBN 85-89571-04-1

Impresso e E-book

Impresso

Impresso e E-book

O livro aborda formas alternativas de
energia para pequenas comunidades,
explora a problemática energética
estadual e regional em vários momentos e
também dedica alguns artigos à questão
energética nacional.

O objetivo dos autores deste trabalho foi
organizar as orientações da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
apresentar indicações para a produção de
diversos trabalhos acadêmicos relacionados
às exigências da prática pedagógica, de
maneira que favoreça a produção e
sistematização do conhecimento.

POTENCIALIDADES E (IN)
SUSTENTABILIDADE NO SEMI-ÁRIDO
POTIGUAR
Alexandre da Costa Pereira; Francisco das Chagas
Silva Souza; Jailton Barbosa dos Santos

Pretende-se, com esta obra, lançar o desafio
de discutir as potencialidades da região semiárida norte-rio-grandense, apresentando
uma imbricação entre os aspectos sociais,
econômicos e ambientais. Organizou-se
uma coletânea de nove artigos, com a
participação de pesquisadores de diversas
áreas do conhecimento, objetivando
proporcionar uma visão mais ampla sobre
a aludida temática.
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OBRAS 2005

TRANSDISCIPLINARIDADE E
COMPLEXIDADE: UMA NOVA VISÃO PARA A
EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI
Ana Lúcia Sarmento Henrique; Samir Cristino de
Souza (Org.)
ISBN 85-89571-07-6
Impresso e E-book

O livro traz reflexões de professores
pesquisadores do Grupo de Estudos da
Transdisciplinaridade e Complexidade, do
Centro Federal de Educação Tecnológica
do Rio Grande do Norte (CEFET-RN), cujo
objetivo principal é repensar a educação a
partir do paradigma da complexidade e da
transdisciplinaridade.
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OBRAS 2006

A TRAJETÓRIA DO CEFET-RN DESDE A SUA
CRIAÇÃO NO INÍCIO DO SÉCULO 20 AO
ALVORECER DO SÉCULO 21
Elizângela Cabral de Meireles; Erica Araújo da Cunha
Pegado; Luzia Freire da Costa Bezerra

CATÁLOGO ANEPS-RN

FÍSICA TÉRMICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL

Samir Cristino de Souza

Antônio Araújo Sobrinho; Gilberto Morel de Paula E
Souza

ISBN 85-89571-18-1

ISBN 85-89571-13-0

ISBN 85-89571-17-3

ISBN 85-89571-14-9

Impresso e E-book

Impresso, CD e E-book

Impresso e E-book

Através da análise de documentos internos,
livros, registros em arquivos públicos
e imprensa local, e do depoimento de
professores que atuaram na instituição
em diferentes décadas, este livro traça um
perfil do CEFET-RN, sua origem e evolução
nas últimas décadas, desde a fundação da
Escola de Aprendizes e Artífices, no início do
século XX, até Centro Federal de Educação
Tecnológica, no alvorecer do século XXI.

O mérito deste Catálogo é de todas
as instituições, movimentos e práticas
populares e de educação popular em
saúde participantes dessa articulação.
A ANEPS cresce, amplia o seu poder de
transformação e construção de uma
sociedade justa, ética, verdadeiramente
humana, à medida que mais parceiros
vão chegando e entrando na roda,
participando e partilhando suas idéias,
seus esforços, e dedicando parte do seu
tempo por uma causa tão vital: a saúde.

Preparamos este livro com os conteúdos
básicos de Física Térmica para ser usado no
Ensino Médio ou em áreas técnicas nas quais
são estudados os fundamentos da Física,
independentemente de suas aspirações
futuras. Procuramos fazer um trabalho em
que a experimentação e os fundamentos
teóricos estejam presentes durante todo o
livro, de forma não isolada.
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OBRAS 2007

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
POTIGUARES: IDENTIDADE E MEMÓRIA
Marcus Vinícius de Faria Oliveira; Tânia Costa; Lerson
Fernando dos Santos Maia; Vivianne Limeira Azevedo Gomes; Caroline Cristina de Arruda Campos;
Priscília Janaína Dantas de Lima

DA INTENÇÃO À REALIDADE: A POLÍTICA
DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A
EXPERIÊNCIA DO CEFET-RN (1990-2006)

DAS SALINAS AO SINDICATO: A TRAJETÓRIA
DA UTOPIA SALINEIRA
Francisco Carlos Oliveira de Sousa

Luzimar Barbalho da Silva

ISBN 978-85-89571-26-5

ISBN 978-85-89571-28-9

ISBN 978-85-89571-29-6

Impresso e E-book

Impresso e E-book

Impresso e E-book

Encontramos neste livro um valioso
contributo para o inventário e para a
preservação de todo um património cultural
constituído por jogos e brinquedos, criado e
produzido pelo engenho e arte das crianças
(quase sempre em grupo), transmitido de
geração em geração e sempre no interior
da faixa infantil da cultura.

Este livro resulta de uma dissertação do
Mestrado em Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. É um
trabalho de pesquisa que expressa
a continuidade de investigação e
curiosidade acadêmica despertada das
experiências profissionais vivenciadas no
contexto da implantação das licenciaturas
no CEFET-RN.

Trata-se do resultado de uma investigação
científica que combina com o equilíbrio,
a serenidade e o distanciamento do
pesquisador e a paixão e o arrebatamento
do intelectual comprometido com a
democracia e a justiça social. Representa,
ainda, algo de importante significação: um
justo e necessário resgate histórico das
nossas próprias origens macauenses.
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OBRAS 2007

EU TAMBÉM POSSO BRINCAR
Islene Borges Flor; Narla Sathler Musse

FERRAMENTAS DE GESTÃO AMBIENTAL:
COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE

FORMAÇÃO DE EDUCADORES PARA O
PROEJA: INTERVIR PARA INTEGRAR

Handson Cláudio Dias Pimenta; Reidson Pereira
Gouvinhas

Amélia Cristina Reis e Silva; Maria Das Graças Baracho (Orgs.)

ISBN 978-85-89571-33-3
ISBN 85-89571-16-5

ISBN 978-85-89571-35-7

Impresso e E-book

Impresso e E-book

Em torno do anseio de “como proporcionar
divertimento para todos?” surgiu o livro “Eu
também posso brincar!”. A autora deste livro
criou todos os personagens, que brincam
juntos, mostrando-nos que ser diferente é
normal e que podemos nos unir para fazer
deste mundo um lugar melhor.
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Este livro, preparado no Núcleo de Estudos
em Sustentabilidade Empresarial do
Centro Federal de Educação Tecnológica
do Rio Grande do Norte CEFET-RN, vem
preencher uma importante lacuna no
conhecimento necessário à evolução da
sociedade humana nos atuais padrões de
desenvolvimento e progresso.

ISBN 978-85-89571-27-2
Impresso

Este livro é resultado dos trabalhos de
conclusão da primeira turma do curso de
especialização no âmbito do Programa
Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na
modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (PROEJA) no CEFET-RN. Seus
textos abordam desde aspectos específicos
ligados à implantação do programa, seus
alunos, professores, gestores e currículos
até aspectos amplos relacionados ao
contexto nacional e aos desafios para sua
consolidação.

OBRAS 2007

ÓPTICA FÍSICA E GEOMÉTRICA
Antônio Araújo Sobrinho; Gilberto Morel de Paula e
Souza

POLÍTICAS DE LAZER E SUAS MÚLTIPLAS
INTERFACES NO COTIDIANO URBANO
Dália Maria Maia Cavalcanti de Lima; Lerson Fernando dos Santos Maia; Marcus Vinícius de Faria
Oliveira

RIO GRANDE DO NORTE: TEMÁTICAS
CONTEMPORÂNEAS DE REORGANIZAÇÃO
DO TERRITÓRIO
Maria Cristina Cavalcanti Araújo; Valdenildo Pedro
da Silva

ISBN 978-85-89571-24-1

ISBN 978-85-89571-21-0

ISBN 978-85-89571-30-2

Impresso

Impresso

Impresso e E-book

O livro reúne atividades práticas
relacionadas à Óptica Geométrica, dando
ênfase aos estudos relacionados ao olho
e aos fenômenos que dizem respeito
aos processos da propagação da luz que
propiciam a formação das imagens. Ele
orienta o uso de materiais de fácil aquisição
sem deixar de levar em conta o caráter
científico da Física.

Este livro é uma coletânea de artigos
científicos de estudiosos de lazer do
nordeste brasileiro do Rio Grande do Norte.
Os textos nele reunidos nos instigam a
desenvolver reflexões extremamente
oportunas a respeito do lazer como direito
do cidadão constitucionalmente previsto.

Este livro resulta de um longo processo
de trabalho coletivo e individual, com
temáticas que versam sobre a reorganização
do território do Rio Grande do Norte. Tratase de uma coletânea organizada pelo
Núcleo de Estudos Geográficos (NUPEG),
objetivando divulgar pesquisas realizadas
por professores de Geografia que lecionam
no ensino médio técnico de instituições
públicas.
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OBRAS 2007

TRATAMENTO DE ÁGUA
Walterler Alves de Souza

ISBN 978-85-89571-37-1
Impresso e E-book

O livro tem por objetivo apresentar os
principais tipos de tratamento de água
empregados pelos serviços públicos
de abastecimento de água, procurando
sintetizar o máximo possível todos os
conteúdos, de modo a torná-los mais
acessíveis aos estudantes dos cursos
técnicos.
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OBRAS 2008

DO MONTE À RUA: CENAS DA FESTA DE
NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS

GEOMETRIA ANALÍTICA
Robson Santana Pacheco

Maria Isabel Dantas

ISBN 978-85-89571-51-7
Impresso e E-book

Após a chegada de uma santa e da criação
da festa para ela, o vilarejo em Carnaúba
dos Dantas passou a ser um dos maiores
centros religiosos do Seridó. Interessa-nos,
particularmente, analisar como essa devoção
passou a ocupar um lugar privilegiado, não
apenas na vida cotidiana dos habitantes de
Carnaúba dos Dantas, mas também na de
outros sertanejos, sendo vista, inclusive,
como um elemento constitutivo da vida e
da religiosidade de muitos desses homens.
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HISTÓRIAS DE PESCADOR: AS CULTURAS
NAS REDES NARRATIVAS
Ana Cláudia Mafra da Fonseca

ISBN 978-85-89571-53-1
Impresso e E-book

O livro pretende proporcionar ao aluno
os requisitos necessários para utilizar a
geometria analítica como um instrumento
de análise, tanto da matemática pura
quanto da matemática aplicada, bem
como parte do conhecimento necessário
para que este possa embarcar no estudo
do Cálculo, sem embaraço.

ISBN 978-85-89571-57-9
Impresso e E-book

Este livro apresenta uma síntese da tese
de doutorado intitulada “Histórias de
pescador: as culturas populares nas redes
das narrativas”, defendida em 2005 pelo
Programa de Pós-Graduação em Letras
da UFPB. A mesma resulta da pesquisa
etnográfica realizada entre 2001 e 2003 no
município de Nísia Floresta, com pescadores
e moradores de comunidades existentes no
entorno da lagoa de Papary.

OBRAS 2008

INTRODUÇÃO À AGROECOLOGIA
Edmondson Reginaldo Moura Filho; Renato Dantas
Alencar

LAZER, SUBJETIVAÇÃO E AMIZADE:
POTENCIALIDADES DAS PRÁTICAS
CORPORAIS DE AVENTURA NA NATUREZA

LINGUAGEM E ENSINO: RELAÇÕES DE
CIÊNCIA E SOCIEDADE NA EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA

Sandoval Villaverde Monteiro

Carlos Alberto de Negreiro; Marcel Lúcio Matias Ribeiro; Albino Oliveira Nunes (Orgs.)

ISBN 978-85-89571-39-5

ISBN 978-85-89571-65-4

Impresso

Impresso e E-book

O livro constitui o início de uma boa safra
da produção institucional que resulta da
inserção das atividades de pesquisa do
Campus Ipanguaçu e do seu compromisso
com a difusão científica e melhoria da
qualidade da educação, associado à
promoção de novas tecnologias para uma
agricultura sustentável.

Trata-se de uma reflexão sobre as
práticas corporais vivenciadas como
lazer e aventura em ambientes naturais,
especialmente aquelas ligadas ao
montanhismo, buscando pensá-las no
contexto das formas contemporâneas de
sociabilidade e processos de subjetivação,
indagando sobre os liames sociais
suscitados a partir da relação com tais
práticas.

ISBN 978-85-89571-40-1
Impresso

Os trabalhos aqui reunidos se assemelham
a uma “colcha de retalhos”, onde cada
pedaço com sua história dá as mãos a outros
pedaços, de forma que do aparente caos
surge uma nova unidade, que é ao mesmo
tempo poesia e reflexão, dentro do individual
e do coletivo. Assim esperamos que seja
o nosso trabalho de uma individualidade
marcada com a característica unificadora da
esperança em uma nova educação.
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OBRAS 2008

MOBILIDADE URBANA, ACESSIBILIDADE,
GOVERNO ELETRÔNICO

O PORTFÓLIO NA SALA DE AULA
PRESENCIAL E VIRTUAL

O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE
DE MOSSORÓ

Leonardo Ataíde Minora

Noel Alves Constantino

Karisa Lorena Carmo Barbosa Pinheiro

ISBN 978-85-89571-38-8
E-book

O livro versa sobre assuntos que são
relevantes para uma mobilidade urbana
sustentável. Cada capítulo propõe a
discussão de um tema diferente, havendo
uma clara relação entre eles. O leitor poderá
ver: a relação entre transporte urbano e
desenvolvimento sustentável, os desafios e
as estratégias necessárias para estabelecer
diretrizes para as cidades brasileiras; o novo
quadro institucional para os transportes
públicos; um trabalho realizado em Belo
Horizonte que pode apontar os caminhos
para a construção de uma mobilidade
urbana sustentável.
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ISBN 978-85-89571-63-0

ISBN 978-85-89571-31-9

Impresso e E-book

Impresso e E-book

O livro é fruto da leitura de textos
pedagógicos e de práticas acadêmicas
durante o desenvolvimento de aulas
nos atuais cursos de Licenciatura em
Física, Geografia e Espanhol do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte. O conteúdo,
a metodologia de ensino e a avaliação
espelham-se no programa da disciplina
Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos
da Educação.

Analisar a relação entre a divisão territorial
do trabalho e o processo de expansão urbana
da cidade de Mossoró, entendida aqui como
a produção e ocupação do espaço, foi o
principal objetivo perseguido ao longo de
quatro anos de pesquisa científica para o
desenvolvimento de uma dissertação de
mestrado que aqui toma a forma de livro.

OBRAS 2008

SUPERFÍCIES SELETIVAS EM FREQUÊNCIA:
ANÁLISE E PROJETO

VIDAS CONTADAS, VIDAS CELEBRADAS:
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DE VIDA

Antônio Luiz Pereira de Siqueira Campos

Andréa Carla Ferreira de Oliveira

ISBN 978-85-89571-47-0

ISBN 978-85-89571-48-7
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Este livro é fruto de um trabalho que
começou a ser desenvolvido em 1996, no
Mestrado em Engenharia Elétrica, mais
especificamente, na área de Microondas
e Eletromagnetismo Aplicado, e apresenta
uma análise teórica para a obtenção de
resultados numéricos das características
de espalhamento de superfícies seletivas
em frequência.

Este livro contém uma coleção de belas
lições de vida, produzidas por muitas
mãos e corações, que oferece um olhar
da psicologia sobre saúde, bem-estar e
envelhecimento. Ele fala de perto sobre
a importância das relações sócio-afetivas
e do uso de redes de apoio na qualidade
de vida dos idosos e, especialmente,
sobre a essencial contribuição da
psicologia na atenção à saúde do idoso
e no aperfeiçoamento do processo de
socialização entre idosos, familiares e a
comunidade.
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ÁGUA
Leonor de Araújo Bezerra Oliveira

CAETANO VELOSO E O LUGAR MESTIÇO
DA CANÇÃO

IMAGINÁRIO: FRONTEIRAS, DESAFIOS E
MÚLTIPLOS OLHARES

João Batista de Morais Neto

Bertulino José de Souza

ISBN 978-85-89571-67-8

ISBN 978-85-89571-54-8

ISBN 978-85-89571-70-8
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Neste livro, delineia-se, na produção
velosiana, não só um espaço poético,
articulado na literariedade, mas também
um espaço de reflexão linguística, de
produção de subjetividades analíticas;
de questionamento ontológico do
próprio gênero musical, da inscrição
crítica do “ethos” discursivo e da maneira
de ocupação do sensível artístico como
uma forma de habitar o espaço social
e os imaginários que o configuram na
música brasileira.

“Imaginário: fronteiras, desafios e múltiplos
olhares” foi originado do evento homônimo
realizado em Martins, Rio Grande do Norte,
em dezembro de 2008, sob o rótulo de
um Colóquio e alavancado pela Linha de
Pesquisa “Imaginário no Esporte”, do Grupo
de Pesquisa “Educação Física, Sociedade e
Saúde”/CNPQ/UERN.

Este trabalho, composto por um lindo poema
sobre a água, apresenta ilustrações para
serem coloridas. Seu objetivo é promover a
arte enquanto forma de crescimento, pois
“desenhar e pintar são caminhos para a
liberdade criativa”, e reforçar a importância
da água como fonte de vida para todos nós.
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INSTITUTOS FEDERAIS: COMPLEXIDADE E
REFLEXÕES
Alexandre Martins Vidor; Caetana Juracy Resende
Silva; Eliezer Moreira Pacheco; Luiz Augusto Caldas
Pereira
ISBN 978-85-89571-50- 0
Impresso e E-book

Com esta publicação, buscamos aprofundar
a reflexão sobre alguns conceitos referidos
pela lei de criação dos Institutos Federais,
cuja abordagem, acreditamos, contribuirá
para uma melhor compreensão dela.
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JORNADAS ASTRONÔMICAS: DIFUSÃO
E SOCIALIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
DO CÉU
Antônio Araújo Sobrinho

ISBN 978-85-89571-64-7
Impresso e E-book

O texto Jornadas Astronômicas faz um
relato das atividades de um grupo de
professores e estudantes cuja missão tem
sido a busca do resgate da magia e do
encanto que o céu nos propicia e que a
tecnologia nos tem tirado.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONSHORE:
LIMITES E OTIMIZAÇÃO
Erika Araújo da Cunha Pegado; Valdenildo Pedro da
Silva

ISBN 978-85-89571-49-4
Impresso e E-book

A edição deste livro representa o esforço
e a contribuição reflexiva de um grupo de
pessoas e de instituições públicas e privadas
que pensam sobre a prática de elaboração
de instrumentos de licenciamento e de
avaliação ambientais, principalmente de
pessoas e de instituições ligadas à exploração
e à produção de petróleo onshore (em terra).
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PLANTAS MEDICINAIS: UM PERFIL
ETNOFARMACOLÓGICO

UMA ECOLOGIA DE BASE COMPLEXA
Wyllys Abel Farkatt Tabosa

Francisco Ângelo Gurgel da Rocha

ISBN 978-85-89571-69-2

ISBN 978-85-89571-55-5
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Impresso e E-book

O presente livro destina-se a ser um
manual de consulta para pesquisadores
e interessados no assunto. É fruto de
extenso levantamento bibliográfico e
condensa informações de cunho popular e
científico acerca de 53 plantas medicinais
comercializadas no município de Mossoró,
RN.

A tese ora apresentada assume a influência
de bases teóricas em construção, mas
também revela a riqueza do conhecimento
ecológico que, embora seja construído
longe dos bancos acadêmicos, responde a
demandas surgidas nesse contexto.
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OBRAS 2010

A ARTE RUPESTRE COMO EXPRESSÃO
COMUNICATIVA DA CULTURA
Gerlúzia de Oliveira Azevedo Alves

ANÁFORA PRONOMINAL E REPETIÇÃO
LEXICAL: ESTUDO NO CONTEXTO DA
PRODUÇÃO TEXTUAL DE 9° ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Cristiane Maria Praxedes de Souza Nóbrega

ISBN 978-85-8161-004-7

ISBN 978-85-8161-007-8

ISBN 978-85-8161-002-3

ISBN 978-85-89571-90-6

Impresso e E-book

Este livro é uma pequena amostra de
peças arqueológicas presentes nos
museus rupestres da natureza ou nos sítios
arqueológicos do Rio Grande do Norte. Um
convite para revisitarmos a nossa história
a partir de uma estética não domesticada.

Impresso e E-book

O livro se destina aos professores de língua
portuguesa do ensino fundamental e
também aos alunos de pós-graduação
em Linguística, Linguística Aplicada e
áreas correlatas. Se o livro não esgota a
questão, nem poderia ter essa pretensão,
com certeza aponta explicações,
encaminhamentos e orientações para
melhoria do árduo trabalho que é tecer
um texto.

CENÁRIOS LÚDICOS EM UNIDADES
DE SAÚDE DA FAMÍLIA: REFLEXÕES E
PERSPECTIVAS
Marcus Vinicius de Faria Oliveira; Maria Izabel
Brandão de Souza Mendes (Org.)
ISBN 978-85-89571-60-9
Impresso

Este livro constitui-se como um mapa de
um movimento que envolve a saúde e o
lazer na cidade de natal, com destaque para
a área administrativa e populacional da
zona norte da cidade e apresenta-se como
leitura obrigatória para os profissionais
preocupados com uma atuação coerente
com a escuta sensível dos usuários do
sistema público de saúde e lazer.
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FLORESTA FOSSILIZADA DO TOCANTINS:
UMA FLORA PRESERVADA POR MILHÕES DE
ANOS

HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Sérgio Luiz Bezerra Trindade

Marcondes Lima da Costa; Marlene Silva de Moraes;
Rosiney Araújo Martins
ISBN 978-85-89571-73-9
Impresso e E-book

Esta obra apresenta de maneira muito
interessante informações sobre o material
fossilífero existente no Estado do Tocantins,
na forma de troncos petrificados encaixados
nas rochas sedimentares que constituem a
Formação Pedra de Fogo, do Permiano da
Bacia Sedimentar do Parnaíba.
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Este trabalho é uma preciosa contribuição
no sentido de possibilitar, de forma
acessível, a estudantes de variados
níveis de ensino o acesso a uma obra
enriquecida com textos complementares
acrescidos de questões sobre as temáticas
abordadas. Sua finalidade fundamental é
o esclarecimento do processo histórico
no qual todos nós, queiramos ou não,
estamos inseridos.

IMAGENS LÚDICAS: UM OLHAR SOBRE AS
TRADIÇÕES INFANTIS
Marcus Vinícius de Faria Oliveira; Lerson Fernando
dos Santos Maia; Vivianne Limeira Azevedo Gomes;
Caroline Cristina de Arruda Campos; Priscília Janaína Dantas de Lima
ISBN 978-85-89571-61-6
Impresso

A obra reúne fotografias tiradas em
diversas cidades do Rio Grande do Norte
visitadas pelo grupo autor durante o
desenvolvimento do projeto “Brinquedos
e brincadeiras potiguares: identidade e
memória”, patrocinado pelo Ministério
da Cultura em 2006. O projeto resultou
na composição do acervo de brinquedos
atualmente expostos no Campus do IFRN
da Cidade Alta de Natal e na publicação de
um livro homônimo.

OBRAS 2010

NOÇÕES DE PROSPECÇÃO E PESQUISA
MINERAL PARA TÉCNICOS DE GEOLOGIA E
MINERAÇÃO

OS INSTITUTOS FEDERAIS: UMA
REVOLUÇÃO NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Alexandre Magno Rocha da Rocha; Mario Tavares de
Oliveira Cavalcanti Neto;

Eliezer Pacheco

ISBN 978-85-8333-274-9
ISBN 978-85-89571-52-4

PROEJA NO IFRN: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
E FORMAÇÃO DOCENTE
Dante Henrique Moura; Maria das Graças Baracho

ISBN 978-85-89571-68-5

ISBN 978-85-89571-83-8

Impresso e E-book
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Impresso e E-book

O nosso principal intuito com este trabalho
é prestar uma merecida homenagem à
categoria de profissionais da área mineral,
sendo esse o primeiro livro dedicado
exclusivamente para esses profissionais.
Na oportunidade em que o IFRN comemora
cem anos, nada mais justo que agradecer o
que esses profissionais fizeram e fazem para
divulgar e promover o curso de geologia e
mineração.

O conteúdo deste trabalho procura afirmar
a possibilidade que o gestor público
possui de administrar e transformar a
educação em um instrumento a serviço
da inclusão, da emancipação e da
radicalização democrática.

Este livro é fruto das monografias e outras
pesquisas desenvolvidas por estudantes e
professores do Curso de Especialização em
Educação Profissional Integrada à Educação
Básica na Modalidade Educação de Jovens
e Adultos oferecido pelo IFRN, no período
de 2007 a 2009, nos campi Natal Central,
Currais Novos e Mossoró.
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SISTEMA ALTERNATIVO DE PRODUÇÃO DE
AVES

SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL:
PRÁTICAS EM CADEIAS PRODUTIVAS

Adriano Fernando de Souza; Epitácio Felizardo
Bento; José Geraldo Bezerra Galvão Júnior;

Handson Cláudio Dias Pimenta

ISBN 978-85-89571-71-5

ISBN 978-85-89571-76-0
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Este livro aborda os principais aspectos
que dificultam o sucesso da criação de aves
em Sistemas Alternativos de Produção,
difundindo técnicas de manejo de aves
mais apropriadas à realidade das pequenas
propriedades rurais numa linguagem
simples e acessível.
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Este livro, sem sombras de dúvidas,
contribuirá sobremaneira para uma nova
visão empresarial que contempla um
novo paradigma nas inter-relações entre
empresas, seus produtos e processos,
sistemas industriais e ecológicos.

OBRAS 2011

A FORJA E A PENA
Arilene Lucena de Medeiros

ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
Alexandre da Costa Pereira

A RETÓRICA EM ARISTÓTELES: DA
ORIENTAÇÃO DAS PAIXÕES AO
APRIMORAMENTO DA EUPRAXIA
Marcos Aurelio de Lima

ISBN 978-85-8161-011-5

ISBN 978-85-8161-022-1

ISBN 978-85-8161-006-1

ISBN 978-85-89571-92-0

ISBN 978-85-8161-023-8

ISBN 978-85-89571-96-8
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A vida de uma Instituição (da Escola de
Aprendizes Artífices de Natal à Escola Técnica
Federal do Rio Grande do Norte), com os
personagens dessa história, no seu dia a dia,
foi pesquisada meticulosamente. Esta é a
história da Escola escrita através dos relatos
dos fatos cotidianos produzidos a partir de
documentos e do dizer dos muitos que a
vivenciaram.
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O livro, fruto de um projeto desenvolvido
no âmbito do Programa Cátedras IPEA/
CAPES para o Desenvolvimento (Chamada
Pública 001/2010), apresenta como
objetivo fundamental o estudo sobre
métodos de análise de investimentos
aplicados ao setor de transportes, com
abordagem mediante estudos de caso.

A importância desta publicação mostra-se
na tarefa, que cumpre muito bem, de ajudar
a suprir parte da carência de livros sobre
o assunto no Brasil, sobretudo quando o
que está em jogo é uma análise filosófica
da retórica como arte da argumentação e
da persuasão.

OBRAS 2011

EXPERIMENTOS BIOLÓGICOS: A PRÁTICA
NO COTIDIANO

FUNDAMENTOS DE CONTROLE
BIOLÓGICO DE INSETOS-PRAGA

GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOGRAFIA DA
POPULAÇÃO: TEMAS ATUAIS

Francisca Carneiro Ventura; Gilcimar Gomes; Kelvin
Barbosa de Oliveira; Maria Raimunda Matos Prado;
Neyvan Renato Rodrigues da Silva; Ricardo André de
Medeiros Maciel

Evoneo Berti Filho; Luciano Pacelli Medeiros
Macedo

Dália Maria Maia Cavalcanti de Lima; Silone Pegado
Gomes

ISBN 978-85-8161-012-2

ISBN 978-85-8161-009-2

ISBN 978-85-89571-93-7

ISBN 978-85-89571-91-3

ISBN 978-85-8161-000-9
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O livro se propõe a contribuir para o
planejamento didático-pedagógico
dos docentes que lidam com atividades
laboratoriais de biologia no Ensino Médio,
disponibilizando, de forma organizada, uma
série de experimentos biológicos.

O livro versa sobre Controle Biológico,
sendo esse um fenômeno natural que
consiste na regulação do número de
plantas e animais por inimigos naturais,
oferecendo alternativas para o controle de
agentes de mortalidade biótica.

Esta publicação contém textos que foram
apresentados em seminário cujos temas
referiam-se aos conteúdos das disciplinas
“Geografia da População e Geografia
Política” elaborados pelos alunos no curso
de Licenciatura em Geografia do CEFETRN, durante o ano de 2008, os quais
pretendemos divulgar com o intuito da
inserção dos alunos no debate acerca dos
assuntos propostos.
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GESTÃO AMBIENTAL: REFLEXÕES E
ESTRATÉGIAS DE APLICAÇÃO
Valdenildo Pedro da Silva (Org.)

ISSO NÃO É UM VIOLINO? USOS E
SENTIDOS CONTEMPORÂNEOS DA
RABECA NO NORDESTE
Roderick Santos
ISBN 978-85-8161-013-9

Jefferson Cavalcante Ferreira

ISBN 978-85-89571-84-5

ISBN 978-85-89571-99-9

ISBN 978-85-8161-014-6
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Esta obra reúne contribuições teóricas e
práticas que dão uma ideia da produção
científica realizada por alunos da primeira
turma (2008.2) do Curso de Especialização
em Gestão Ambiental do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte (IFRN). São reflexões e
estratégias de aplicabilidade sobre gestão
ambiental que visam contribuir com a
preservação, a redução e o controle de
aspectos e impactos ambientais resultantes
da ação humana sobre o meio ambiente.
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MANUAL DE VENDAS PARA NOVOS
VENDEDORES: UMA ABORDAGEM PRÁTICA
DA APLICAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONCEITOS
DA PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA...

Este livro é o resultado de uma pesquisa
de dois anos, tendo sido primeiramente
apresentado no formato de dissertação,
intitulada Cinco abordagens sobre a
identidade da rabeca. Agora, com os
devidos ajustes, Isso não é um violino?
Usos e sentidos contemporâneos da
rabeca no Nordeste se destina a todos
aqueles que amam, admiram, tocam
e fazem rabecas e aos intrépidos
pesquisadores por este Brasil afora.

Neste livro, o professor Jefferson Ferreira
apresenta de forma objetiva conceitos e
metodologias voltadas a ofertar resultados
práticos aos profissionais de negociação e
vendas. O autor parte do princípio de que a
venda decorre de uma relação imprevisível
entre cliente e vendedor e se bem conduzida
resultará no atendimento da necessidade
do cliente gerando satisfação e assim
adquirindo potencial para multiplicar-se
através da fidelização e atração de novos
clientes.

OBRAS 2011

MULHERES E LETRAS: REPRESENTAÇÕES
FEMININAS EM REVISTAS E ROMANCES DAS
DÉCADAS DE 1960 E 1970

OS EVENTOS GEOGRÁFICOS E A
EXPANSÃO URBANA DE CAICÓ

PANORAMA DO TRABALHO FORMAL DO RN
NA DÉCADA DE 90

Carlos Eugênio de Faria

Valdemir Galvão de Carvalho; Varelio Gomes dos
Santos

Ilane Ferreira Cavalcante
ISBN 978-85-8161-010-8

ISBN 978-85-89571-94-4

ISBN 978-85-8161-003-0

ISBN 978-85-89571-98-2

ISBN 978-85-8161-008-5

ISBN 978-85-89571-89-0
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Este livro versa sobre representações
femininas. As informações que ele traz
são preciosas, o que torna este livro
leitura obrigatória e de referência para
pesquisadores e pesquisadoras interessados
nos estudos sobre gênero, representações
e práticas de leitura. Este trabalho abrese em perspectivas para outros trabalhos
sobre escritores que configuram diferentes
modos através dos quais a sociedade busca
o letramento e o registro historiográfico.

Neste livro, fruto da dissertação de
mestrado de Carlos Eugênio de Faria,
o autor explica a sua cidade como um
produto do tempo e das necessidades
sociais dos homens, pois, como diz Lewis
Mumford no Clássico The culture of Cities,
“na cidade, o tempo torna-se visível: os
edifícios, os monumentos, as vias públicas,
mais claramente que o testemunho
escrito, mais sujeitos ao olhar de muitos
homens do que os artefatos dispersos
do campo”.

Esta obra reúne conhecimentos acerca
do mundo do trabalho formal e da
empregabilidade de jovens no Rio Grande
do Norte nos anos 90. Ela é resultado de
estudos e pesquisas efetuados durante a
formação acadêmica em administração e
durante a atuação profissional do autor,
focando a problemática que permeia o
mundo do trabalho formal e informal.
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POR UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CORPORALIZADA
Kadyja Karla Nascimento Chagas

TEIAS DA SAUDADE: ORKUT, NARRATIVAS
VISUAIS E REGENERAÇÃO DA MEMÓRIA EM
SÃO RAFAEL - RN
Francisco das Chagas Silva Souza

ISBN 978-85-89571-88-3
Impresso e E-book

Este livro, ora apresentado ao grande
público que se preocupa com o destino
planetário da nossa “mãe terra”, contém um
riquíssimo material embrionário pronto
para ser desenvolvido em ambientes
acolhedores e humanescentes. Os quatro
pilares para a educação propostos pela
UNESCO já estão aqui preliminarmente
configurados na medida em que a autora
articula o conhecer, o fazer, o ser e o
conviver nas experiencialidades junto à
natureza.
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ISBN 978-85-8161-005-4
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Neste livro, o Orkut funciona como
operador simbólico da memória de São
Rafael, município do Rio Grande do Norte,
inundado pelas águas da barragem
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves.
Originalmente tese de doutoramento
em Educação da UFRN, sob orientação
de Conceição Almeida, agora convertida
em livro, essas Teias da Saudade são uma
prova cabal dos intrincados processos que
envolvem a recuperação do tempo.
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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO IFRN:
UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA

SABORES, SABERES E FAZERES DA
CHAPADA DO APODI

TEORIA E PRÁTICA NO PROEJA: VOZES QUE
SE COMPLETAM

Anna Catharina da Costa Dantas; Nadja Maria de
Lima Costa (Orgs.)

Nilton Xavier Bezerra (Coord.); Ângela Patrícia
Alves Coelho Gracindo; Cléia Souza Macedo; Kalliane Sibelli de Amorim Oliveira

Ana Lúcia Sarmento Henrique; Dante Henrique
Moura; Maria das Graças Baracho (Orgs.)

ISBN 978-85-8161-064-1

ISBN 978-85-8161-053-5

ISBN 978-85-8161-046-7

ISBN 978-85-8161-063-4

ISBN 978-85-8161-052-8

ISBN 978-85-8161-047-4
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O “Projeto Político-Pedagógico do IFRN:
uma construção coletiva” é o resultado de
um esforço democrático e participativo.
Sob esse foco, a feitura do Documento
espelha a mesma tônica – aberta e dialogal
– que rege as práticas pedagógicas e
administrativas institucionais. Na condição
de arquitetar um projeto, o Documento,
em um dimensionamento flexível capaz
de comportar a dinâmica da sociedade,
apresenta o planejamento, os pilares e
as ações para que a Instituição possa
desempenhar sua função social.
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O texto é resultado de um projeto de
pesquisa que tenta inventariar os hábitos
e as práticas alimentares da Chapada
do Apodi, considerando dimensões
socioculturais, ambientais, econômicas
e históricas, e foi desenvolvido por
pesquisadores do Instituto Federal do
Rio do Norte, campus Apodi. Como bons
cozinheiros, os autores unem poesia,
conhecimento, culinária e cozinha para
nos oferecer um menu recheado com
as delícias da Chapada. O banquete está
posto, podem degustar! Um bom apetite!

O livro apresenta a produção de professores
e alunos, estudiosos nas áreas de educação
profissional e de educação de jovens e
adultos, a partir das diferentes dimensões
intervenientes nos processos de ensino e
aprendizagem no Proeja. Ao longo de 13
capítulos, o livro discute, ainda, questões
teórico-práticas da implementação do
Programa.

OBRAS 2013

CATÁLOGO DE EXPOSIÇÕES GALERIA DE
ARTE: 2009 - 2013
Mára Beatriz Pucci de Mattos et al.
ISBN 978-85-8333-002-8
ISBN 978-85-8333-001-1
Impresso e E-book

A galeria de Arte do Campus Natal - Cidade
Alta foi concebida tendo como princípios
básicos o usufruto do direito social à cultura,
a apropriação e a democratização do espaço
público enquanto um lugar das Artes Visuais
não somente de Natal e do Rio Grande do
Norte, mas também do Brasil.
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COMPARTILHAR MEMÓRIAS, INTERLIGAR
SABERES: REFLEXÕES SOBRE
LINGUAGENS, IDENTIDADE E PRÁTICAS
EDUCACIONAIS
Moisés de Souza Filho (Org.)
ISBN 978-85-8333-007-3
ISBN 978-85-8333-008-0
Impresso e E-book

Compartilhar memórias e interligar
saberes numa reflexão sobre as diversas
formas de discussões teóricas e de práticas
educacionais que permeiam a identidade
e a linguagem de cada componente
curricular e do grupo é o objetivo maior
que abrange a ideia deste escrito. Uma
cesta literária na qual o leitor irá se deparar
com os frutos das visões de mundo e de
culturas de cada um dos autores.

CONTANDO CAUSOS
Janilson Dias de Oliveira

ISBN 978-85-8161-055-9
ISBN 978-85-8161-056-6
Impresso e E-book

O conjunto de histórias apresentadas no
livro Contando Causos, de Janilson Dias de
Oliveira, pertence legitimamente à categoria
dos causos que exploram o riso. É o objetivo
do autor: despertar humor do cúmplice
leitor, senão sempre sob a forma de uma
gargalhada, ao menos na forma de um riso
ou sorriso maroto, zombeteiro, como é o
objetivo dos causos dessa espécie.
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ENSINO MÉDIO (DES)INTEGRADO:
HISTÓRIA, FUNDAMENTOS, POLÍTICAS E
PLANEJAMENTO CURRICULAR
Daniella de Souza Bezerra

ENSINO MÉDIO: HISTÓRIA, MOBILIZAÇÃO,
PERSPECTIVAS
Jean Mac Cole Tavares Santos; Francisco das Chagas Silva Souza; Elione Maria Nogueira Diógenes
(Orgs.)

FESTAS, PROCISSÕES, ROMARIAS,
MILAGRES: ASPECTO DO CATOLICISMO
POPULAR
Ricardo Luiz de Souza

ISBN 978-85-8333-045-5
ISBN 978-85-8333-022-6

ISBN 978-85-8333-046-2

ISBN 978-85-8161-066-5

Impresso e E-book

Impresso e E-book

Impresso e E-book

Esta obra tem como objeto de estudo a
educação profissional investigada desde
o referencial teórico-metodológico do
campo trabalho e educação ao materialismo
histórico-dialético. O texto é instigante e,
em seus capítulos entrelaçados, abrange
discussões sobre as relações entre trabalho e
educação, com foco na educação profissional
e em suas interfaces com a educação básica,
especialmente, com o ensino médio.

Os autores inscrevem-se no que podemos
denominar de produção caleidoscópica,
em que cada um(a) adentra um pedacinho
do múltiplo universo que é o ato de
pesquisar. Assim, esta obra é dinâmica
e interativa, pois mobilizou diferentes
perspectivas acerca de um mesmo
objeto, a saber: o ensino médio. A obra
percorre, pois, dos corredores escolares
aos bastidores da sala de aula, indo aos
meandros da práxis educativa da escola
média.

O catolicismo popular abrange um conjunto
de práticas e crenças que são compartilhadas
pelos fiéis e que podem existir em simbiose,
à margem ou mesmo em oposição às crenças
e práticas institucionalmente definidas como
válidas, ou seja, aceitas pela Igreja. Em Festas,
procissões, romarias, milagres: aspectos do
catolicismo popular, Ricardo Luiz de Souza
estuda quatro vertentes básicas desse
catolicismo cuja análise permitirá o estudo
do fenômeno em sua dimensão mais ampla.
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O GERGELIM E SEU CULTIVO NO SEMIÁRIDO
BRASILEIRO
Napoleão Esberard de Macêdo Beltrão; Luiz Leonardo Ferreira; Nicholas Lucena Queiroz (in memoriam);
Miriam da Silva Tavares; Maria do Socorro Rocha;
Renato Dantas Alencar; Vania Christina Nascimento
Porto

O MAGO DA FÍSICA
Amadeu Albino Júnior

Matheus Augusto Avelino Tavares; Rebeka Caroça
Seixas

ISBN 978-85-8161-068-9

ISBN 978-85-8161-015-3

ISBN 978-85-8161-060-3

ISBN 978-85-89571-97-5

Impresso e E-book

Impresso e E-book

Publicar o estado da arte do gergelim com
foco no semiárido remete ao levantamento
de informações relevantes na literatura
pertinente a essa oleaginosa. Este
material contempla tópicos de relevância
quanto ao cultivo do gergelim com a
preocupação de propor uma escrita de fácil
interpretação e direta ao assunto, a fim de
alcançar produtores rurais, extensionistas,
pesquisadores e curiosos nas temáticas
abordadas.
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OLHARES SOBRE A REGIÃO DO MATO
GRANDE

O presente livro surge como a
concretização de várias pesquisas
desenvolvidas pelos professores do
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN),
Campus de João Câmara, ao longo do
seu primeiro ano de existência, ou seja,
trata-se da primeira produção científica
do referido campus. A maioria dos artigos
é resultado de pesquisas voluntárias
desenvolvidas por professores do IFRN, o
que evidencia que o ato de pesquisar não
necessariamente deve estar relacionado
à existência ou aprovação de um projeto.

ISBN 978-85-8333-021-9
E-book

A cartilha “O Mago da Física” surgiu em 2004,
a partir de uma aula de física na qual se
demonstrava muitos experimentos num
auditório lotado. A cartilha, escrita na forma
de quadrinhos, apresenta uma possibilidade
metodológica para o ensino de física visando
a interação com seus alunos de forma lúdica,
mas com o cuidado de não alijar o rigor
conceitual epistemológico da ciência.
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O PROEJA NO IFRN: REFLETINDO SOBRE O
FAZER PEDAGÓGICO
Cristiane Maria Praxedesde de Souza Nóbrega; Rita
de Cássia Rocha; Silvia Regina Pereira de Mendonça;
(Orgs.)

PARA LER POESIAS: ENSAIOS DE ANÁLISE
POÉTICA

PRAZER COM RAZÃO: ANÁLISE E CRÍTICA
DA ÉTICA SEXUAL KANTIANA

Girlene Moreira da Silva; Ilane Ferreira Cavalcante

Avelino Aldo de Lima Neto
ISBN 978-85-8161-065-8

ISBN 978-85-8333-013-4
ISBN 978-85-8333-020-2

ISBN 978-85-8333-064-6

ISBN 978-85-8333-000-4

Impresso e E-book

Impresso e E-book

Impresso e E-book

O trabalho que ora apresentamos, “O Proeja
no IFRN: refletindo sobre o fazer pedagógico”,
é o resultado do empenho de professores
de diversos componentes curriculares que
buscam alternativas que visam à melhoria
da educação de Jovens e Adultos – PROEJA.

Este é um livro que reúne uma série de
ensaios de análise poética. Analisar um
poema é um exercício de leitura. Como tal,
não basta decodificar o texto ou indicar
as figuras de estilo encontradas ou a
estrutura do texto. É preciso compreender
o porquê, naquele texto, da presença
daquelas figuras de linguagem e daqueles
recursos sonoros utilizados pelo poeta.

O livro objetiva apresentar os fundamentos
da ética kantiana no que concerne ao juízo
moral acerca das práticas sexuais. Ele mostra
que o ato sexual, para Kant, inevitavelmente
degrada os indivíduos que nele tomam
parte, dada a sua natureza e os meios para
a obtenção de prazer. Neste livro, podemos
analisar as relações existentes entre
teleologia e sexualidade reconhecendo que,
para propor novas possibilidades éticas da
vivência da sexualidade, urge pensar e criar
novos espaços relacionais nos quais o sujeito
assuma, autonomamente, o governo de si.
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TRADUÇÃO COMENTADA DA OBRA “NOVOS
ELEMENTOS DAS SEÇÕES CÔNICAS”
(PHILIPPE DE LA HIRE- 1679)
Francisco Quaranta Neto
ISBN 978-85-8333-012-7
ISBN 978-85-8333-011-0
Impresso e E-book

As pesquisas em história da matemática têm
aumentado muito no Brasil. Uma ferramenta
essencial para essas pesquisas é a leitura de
fontes originais. No Brasil, infelizmente, são
poucas as traduções de obras clássicas de
matemática, prejudicando os estudos. Assim,
é bem vinda a excelente contribuição à área
prestada com a tradução desta clássica obra.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS
INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA: UM ESTUDO DA
CONCEPÇÃO POLÍTICA

BIOCOMBUSTÍVEIS SÓLIDOS: FONTE
ENERGÉTICA ALTERNATIVA VISANDO A
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
E A CONSERVAÇÃO DO BIOMA CAATINGA

Fernanda Bartoly Gonçalves de Lima

Silvio Roberto de Lucena Tavares

ISBN 978-85-8333-065-3
Impresso e E-book
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Maria de Lourdes Lima de Souza Medeiros

ISBN 978-85-8333-068-4

ISBN 978-85-8333-063-9

ISBN 978-85-8333-067-7

ISBN 978-85-8333-062-2

Impresso e E-book

O trabalho analisa, no contexto das políticas
públicas de formação docente, os Institutos
Federais como uma instituição que, dentre
outras funções, se destina à formação de
professores. Assim, é realizado um exame
das proposições políticas para a formação
docente nos Institutos Federais, focando na
obrigatoriedade legislativa de oferecer 20%
das suas vagas para cursos de formação de
professores.

CANTAR É TÃO BOM

Propor soluções, através da pesquisa
aplicada e da transferência de tecnologia,
que melhorem as condições de vida do
homem do campo, tem sido a missão
da Embrapa Solos. Esse é o objetivo
desta obra, fruto do Projeto Caatinga
Viva. Trata-se de uma coletânea de
artigos escritos por pesquisadores que,
ao longo de três anos, vêm dando suas
contribuições ao desenvolvimento
sustentável dos municípios em situação
de vulnerabilidade ambiental.

Impresso e E-book

Este livro de partituras e o CD que o
acompanha foram idealizados a partir de
um projeto de extensão com a participação
do Coral Infantil do IFRN-CAL. Projetos de
extensão como esse fazem parte de um
leque de atividades realizadas no âmbito
dos campus do IFRN, o que demonstra
o potencial dessa Instituição centenária
no desenvolvimento social e cultural da
comunidade onde está inserida.
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CONHECIMENTOS SOBRE O CORPO:
UMA POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO
PEDAGÓGICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA NO ENSINO MÉDIO

CRÔNICAS DO COTIDIANO: AS SAGAS DE
UM BERADEIRO E UMA ENFERMEIRA

DO OUTRO LADO DA SOMBRA: POESIA
QUASE COMPLETA. VOLUMES 1 E 2

Auridan Dantas de Araújo; Maria Alice Monteiro
Cavalcanti Dumaresq

Dorian Gray Caldas

Alison Pereira Batista
ISBN 978-85-8333-089-9
ISBN 978-85-8333-207-7

ISBN 978-85-8333-069-1
Impresso e E-book

Impresso e E-book

Convidamos todos os leitores desta obra a
uma viagem encantada por um universo da
prática pedagógica da Educação Física que
nos encanta e nos mostra que é possível
termos aulas em que se impregnem
aprendizagens significativas nos corpos dos
nossos alunos, sem perder de vista o prazer
e o encantamento do ensinar-aprenderensinar, pois, como nos dizia o saudoso
Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia,
“ensinar exige alegria e esperança”.

O livro que ora apresentamos, Crônicas
do Cotidiano, é uma coletânea de autores,
contemporâneos do Colégio Marista, que
se reencontraram após 35 anos através das
redes sociais. As crônicas, publicadas de
forma aleatória, agora enfeixadas nessa
edição eletrônica, afloraram para nosso
deleite, com a naturalidade própria de
autores que se apresentaram de modo
espontâneo e despretensioso, agradando
a todos que puderam acompanhar a sua
evolução.

ISBN 978-85-8333-088-2
ISBN 978-85-8333-087-5
Impresso e E-book

Poeta, cronista e ensaísta, Dorian Gray reúne,
nesta coletânea, uma produção literária de
mais de 50 anos de trabalho, incluindo seu
primeiro livro - Os Instrumentos do Sonho,
de 1961. O volume I traz 10 livros de poemas,
todos publicados anteriormente. Já o
volume II reúne quatro livros de poesias,
dois dos quais inéditos, além da sua Fortuna
Crítica, textos que contemplam a recepção
crítica do conjunto de obra do escritor ao
longo de todo o seu fazer literário.
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ESCRITOS NÔMADES SOBRE O
CONHECIMENTO
Albino Oliveira Nunes; Ângela Cláudia Rezende do
Nascimento Rebouças; Anne Gabriella Dias Santos;
Geraldo Máximo da Silva (Orgs.)

INVTUR - CANGUARETAMA/RN
Darlyne Fontes Virgino; Renata Paula Costa Trigueiro (Orgs.)

Gesinaldo Ataíde Cândido; Valdenildo Pedro da
Silva (Orgs.)

ISBN 978-85-87637-02-4

ISBN 978-85-8333-107-0

ISBN 978-85-8333-066-0

ISBN 978-85-8333-211-4

ISBN 978-85-8161-070-2

Impresso e E-book

Impresso e E-book

Impresso e E-book

Ao abrirmos as páginas do livro “Escritos
Nômades Sobre o Conhecimento”,
mergulharemos num universo de discussões
tão amplo e navegaremos em mares dos
saberes tão diversos que poderemos fazer
incursões reflexivas aprofundadas de riqueza
inegável.
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE EM
AGROECOSSISTEMAS: APLICAÇÕES EM
DIVERSOS TIPOS DE CULTIVO E PRÁTICAS
AGRÍCOLAS DO RIO GRANDE DO NORTE

Reunimos, neste livro, contribuições
de autores de áreas distintas do
conhecimento que compartilham das
mesmas ideias críticas sobre os riscos do
modelo econômico vigente e a realidade
socioambiental da sustentabilidade da
agricultura de plantation e de base
familiar do estado do Rio Grande do Norte.

O planejamento do turismo envolve diversas
etapas. A etapa inicial é a elaboração
do Inventário da Oferta Turística, que
compreende o levantamento, identificação
e registro da infraestrutura de apoio ao
turismo, dos serviços, equipamentos e
dos atrativos turísticos. No município
de Canguaretama/RN, o Inventário foi
desenvolvido utilizando-se a metodologia
de Inventariação da Oferta Turística do
Ministério do Turismo visando iniciar o
processo de planejamento.
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JOGOS MATEMÁTICOS: EXPERIÊNCIAS NO
PIBID
Jaqueline Engelmann

LINGUAGENS: RELATOS DE EXPERIÊNCIA
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLOGICA
Samuel de Carvalho Lima; José Ribamar Lopes
Batista Júnior

PROJETOS E AÇÕES EM ENSINO DE
CIÊNCIAS NATURAIS NA MATEMÁTICA
Kelvin Barbosa de Oliveira; Maria Raimunda Matos
Prado

ISBN 978-85-8333-159-9

ISBN 978-85-8333-034-9

ISBN 978-85-8333-036-3

ISBN 978-85-8333-090-5

ISBN 978-85-8333-025-7

ISBN 978-85-8333-035-6

Impresso e E-book
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Percebendo o problema em torno do ensino
de matemática a partir da atuação enquanto
bolsistas é que alunos de Licenciatura em
Matemática se empenharam em criar jogos
e elaborar estratégias inovadoras que
permitissem a assimilação de conteúdos,
antes considerados difíceis, no contexto das
escolas estaduais no município de Natal/RN.
Sendo assim, os jogos aqui apresentados
trabalham com uma série de conteúdos
matemáticos.

O livro “Linguagens: relatos de
experiências da educação profissional
e tecnológica” se configura como um
projeto bem-sucedido da parceria e
troca de experiências acadêmicas e
profissionais entre seus organizadores e
do diálogo estabelecido entre seus pares
no âmbito da atuação profissional na rede
de educação técnica/ tecnológica.

O livro expõe os resultados da formação
continuada no Mestrado do Programa
de Pós-Graduação em Ensino de Ciências
Naturais e Matemática (PPGECNM) vinculado
ao Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET)
da UFRN. Os capítulos desse livro tiveram
como autores alguns professores que
desenvolveram seus trabalhos de mestrado
e seus orientadores. Essa formação, assim
como a preocupação de propor alternativas
para a melhoria do ensino, é um elemento
que os une.
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TERMOLOGIA EM QUESTÃO
Anderson Luiz Pinheiro de Oliveira; Carlos Alexandre
Barros de Almeida; Geógenes Melo de Lima

ISBN 978-85-8333-148-3
Impresso e E-book

O livro tem por objetivo disponibilizar
os principais conceitos, princípios e leis
relativas ao ramo Termologia de forma
objetiva, dando ao leitor a oportunidade
de praticar os conhecimentos a partir da
resolução de exercícios propostos e atuais
ao final de cada uma das partes em que a
obra foi estruturada.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: DESAFIOS
TEÓRICO-METODOLÓGICOS E POLÍTICAS
PÚBLICAS
Dante Henrique Moura

FUNDAMENTOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS
DOS INSTITUTOS FEDERAIS

Ana Lúcia Sarmento Henrique; Ilane Cavalcante
Ferreira (Org.)

Eliezer Moreira Pacheco

ISBN 978-85-8333-192-6

ISBN 978-85-8333-220-6

ISBN 978-85-8333-146-9

ISBN 978-85-8333-194-0

ISBN 978-85-8333-145-2

ISBN 978-85-8333-147-6

Impresso e E-book
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Os textos que integram esta coletânea
são resultantes de pesquisas cujo eixo
condutor é a educação profissional. Essa
coletânea foi planejada e organizada no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Educação Profissional do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte (PPGEP/IFRN).

57

EU, PROFESSOR: ENSAIOS SOBRE
FORMAÇÃO DOCENTE

Os ensaios que compõem o livro buscam
aliar a teoria estudada na disciplina
Formação de Professores para Educação
Profissional com a prática de autonarração
e de autorreflexão na construção de textos
que levam os mestrandos à escrita de si
como forma de (re)pensar ou rememorar
as mudanças pelas quais passaram e que
construíram sua identidade docente.
Se trata de trazer à tona as lembranças
singulares, as imagens-lembranças,
e transformá-las em palavras escritas
recheadas de significado.

Aprofundar e desenvolver a compreensão
sobre os Institutos Federais é o objetivo desta
obra, que analisa os fundamentos políticopedagógicos embasadores desta proposta.
É a elaboração e o testemunho de alguém
que, juntamente com Fernando Haddad,
coordenou a construção desta proposta.
Trata-se, portanto, de leitura importante
para todos aqueles que desejam ter uma
compreensão adequada dessas instituições
e contribuir para o seu desenvolvimento.
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GUIA DO SETOR EÓLICO DO RIO GRANDE
DO NORTE
Clóvis Bôsco Mendonça Oliveira; Renato Samuel
Barbosa de Araújo

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AMBIENTAIS:
CONTEXTOS EDUCACIONAIS E
HISTÓRICOS

NO CORPO DE MINHA MÃE: MÉTODO
EMERSIVO
Bernard Andrieu

Carlos Magno Lima Fernandes e Silva

ISBN 978-85-919770-0-0
ISBN 978-85-8333-121-6

ISBN 978-85-8333-150-6

ISBN 978-85-8333-124-7

CD e E-book

Impresso e E-book

Impresso, CD e E-book

O livro sinaliza de forma mais objetiva
em quais fases dos empreendimentos
eólicos localizam-se as oportunidades
de negócio mais promissoras para os
empreendedores do Estado. Destaca os
principais produtos e serviços da indústria,
comércio e de formação de recursos
humanos demandados, especificamente,
para atender às necessidades do setor
de energia eólica e as possíveis relações
empresariais entre instituições públicas e
privadas que delinearão os contornos da
cadeia produtiva eólica no Rio Grande do
Norte.

Este livro examina as implicações das
ações humanas com as mudanças
climáticas e ambientais a partir de um
contexto educacional e histórico. Na sua
leitura, encontrará os erros de algumas
civilizações do passado ao degradarem o
meio ambiente, as origens do movimento
ambientalista, os alertas do IPCC e de
outras fontes de estudo, sobre os efeitos
das mudanças climáticas e ambientais.

O corpo da nossa mãe é o meio original
do qual emergimos através das sensações
do nosso corpo vivo e sua ecologização
no mundo. Bernard Andrieu, a partir dessa
gênese comum a todo ser humano, e da
memória do corpo de sua mãe, apresenta
aqui o método emersivo. Em uma escrita
que articula filosofia, ciências humanas
e sociais, literatura e psicanálise, o autor
descreve a tentação da osmose no corpo
vivo: as sensações imersivas compõem nossa
memória e ressoam nos gostos e obras.
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O PETRÓLEO E AS PROFISSÕES
VINCULADAS: OPORTUNIDADES NO RIO
GRANDE DO NORTE

POR DENTRO DO IFRN
Marília Estevão

Mário Tavares de Oliveira Cavalcanti Neto

Deliany Vieira de Alencar Maia
ISBN 978-85-8333-170-4

ISBN 978-85-8333-206-0

ISBN 978-85-8333-123-0

ISBN 978-85-8333-168-1

ISBN 978-85-8333-210-7

Impresso e E-book
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Neste livro, buscamos apresentar a
“Geologia do Petróleo” apresentando os
conceitos sobre a origem do petróleo,
onde o petróleo se armazena e como são
realizados os estudos para se descobrir
campos petrolíferos, visando a despertar
o interesse dos alunos por cursos como
Geologia e Geofísica.
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RESERVA DE CARGOS E EMPREGOS
PÚBLICOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO NO RN

O livro “Por dentro do IFRN” é um recorte
necessário de um período importante para
o Rio Grande do Norte, quando começou a
ser escrito um novo capítulo da educação
profissional do estado. Aos leitores deste
livro, desejo que, ao terminar de folheálo, sintam seus corações um pouco mais
esperançosos ao vislumbrar o impacto que
uma educação profissional de qualidade
e cada vez mais inclusiva poderá ter num
futuro não muito distante.

A obra analisa o grau de efetivação da
reserva de cargos e empregos públicos
a pessoas com deficiência no Estado
brasileiro. Esta obra, partindo do sistema
jurídico internacional e perpassando pela
legislação brasileira aplicada à espécie,
aborda a efetivação do direito fundamental
ao trabalho das pessoas com deficiência no
Brasil, à luz de um Estado Constitucional,
propondo um modelo constitucionalmente
adequado à maior eficácia da norma
constitucional estudada.
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SENTIR A DANÇA OU QUANDO O CORPO SE
PÔE A DANÇAR
Terezinha Petrucia da Nóbrega

“SHOW DE MAMULENGOS” DE HERALDO
LINS: CONSTRUÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
DE UM ESPETÁCULO NA CULTURA POPULAR
Zildalte Ramos de Macedo

TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE
FRUTOS E HORTALIÇAS
Emanuel Neto Alves de Oliveira; Dyego da Costa
Santos

ISBN 978-85-8333-135-3

ISBN 978-85-8333-111-7

ISBN 978-85-8333-125-4

ISBN 978-85-8333-110-0

ISBN 978-85-8333-122-3

Impresso e E-book
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O livro apresenta uma circulação de sentidos
entre as noções de corpo estesiológico e de
expressão, uma estética das manipulações e
da energia do movimento que se faz dança,
a reinvenção da corporeidade em obras de
artistas como Pina Bausch, Maguy Marin,
Jérome Bel, Anne Halprin, Hélio Oiticica,
entre outros que compõe essa cartografia
da dança contemporânea e essa filosofia
performativa do corpo.

Este livro é fruto de uma pesquisa
desenvolvida pela autora durante
a realização de seu mestrado em
antropologia social pela UFRN, de 2012
a 2014, onde procurou estudar o processo
de construção do “Show de Mamulengos”
de Heraldo Lins, sobretudo como as
transformações ocorrem. O trabalho
de campo foi realizado através de um
recorte metodológico que privilegiou a
observação participante, entrevistas e o
registro sonoro-visual.

Este livro apresenta um referencial técnicocientífico importante para profissionais
ligados à tecnologia e ao processamento
de frutas e hortaliças, tanto de instituições
privadas quanto de órgãos públicos, que
diariamente se envolvem com pesquisa,
inovação e qualidade de vegetais in natura
ou processados.
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TRILHAS DA MICRORREGIÃO DO
LITORAL SUL/RN: MAPEAMENTO E
POTENCIALIDADES

UM SÁBIO NA NATUREZA
Maria da Conceição de Almeida; Thiago Emmanuel
Araújo Severo

Darlyne Fontes Virginio (Org.)
ISBN 978-85-8333-131-5
ISBN 978-85-8333-136-0

ISBN 978-85-8333-149-0

Impresso e E-book

Impresso e E-book

De maneira didática, este catálogo traz
informações básicas sobre o potencial
natural, na forma de trilhas, dos Municípios
que compõem a Microrregião do Litoral
Sul do Rio Grande do Norte, quais sejam:
Arês, Baia Formosa, Canguaretama, Espírito
Santo, Goianinha, Montanhas, Pedro Velho,
Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e
Vila Flor. Essas informações são resultantes
de um projeto de pesquisa realizado por
servidores e alunos do IFRN – Campus
Canguaretama – cujo intuito foi identificar
trilhas consolidadas e locais com potencial
para o desenvolvimento do ecoturismo.
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Esta obra é a ampliação do singelo livro
“A Natureza Me Disse”. O livro é um
conjunto de entrevistas concedidas ao
longo dos últimos 28 anos pelo norte
riograndense Francisco Lucas da Silva
a biólogos, filósofos, historiadores,
sociólogos, enfermeiros, antropólogos
e educadores ligados ao Grupo de
Estudos da Complexidade (GRECOM) da
UFRN. Alimentando teses, dissertações e
monografias, as narrativas constroem uma
totalidade aberta, dialogando com várias
áreas de conhecimento.
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(SANTA) RITA DE CÁSSIA NA BOCA DO POVO
DE SANTA CRUZ/RN: IDENTIDADES
CULTURAIS EM CONSTRUÇÃO

ABUNDÂNCIA DE VALE COM MATAS À
VERDEJANTE CANGUARETAMA/RN
Thiago Antônio de Oliveira

Magda Renata Marques Diniz

Antônio Araújo Sobrinho

ISBN 978-85-8333-246-6

ISBN 978-85-8333-266-4

ISBN 978-85-8333-268-8

ISBN 978-85-8333-256-5

ISBN 978-85-8333-264-0

ISBN 978-85-8333-269-5
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Acompanha-se, ao longo desta escrita e
através dos relatos de moradores da cidade
de Santa Cruz, mais do que a reconstrução
de sentidos em relação às constituições
identitárias culturais da mulher Rita de
Cássia e da Santa Rita de Cássia. A autora
nos revela, em prosa, um estado de poesia
estabelecido nas entrelinhas das concepções
de mundo.
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ASTRONOMICAL JOURNEYS: DIFFUSION
AND SOCIALIZATION OF THE KNOWLEDGE
OF THE SKY

Esta obra traduz o sentimento do autor
enquanto pesquisador, que tenta construir
a História local baseada num olhar ao
mesmo tempo científico e de morador
local, curioso sobre o tema dos engenhos,
capelas, ruínas, lendas e demais locais
de importância histórica. Materializa em
palavras a importância geográfica de
Canguaretama-RN, não somente devido
a sua localização, mas também pela
presença de sua natureza rica, formada
por rios e solos excelentes para o plantio
da cana de açúcar e sua rentabilidade
econômica no período colonial.

The sky is our first observatory. The
first source of inspiration and learning.
Astronomical observations have always
charmed and feared humans throughout
their history. First, with identifications of
celestial phenomena, with denominations
of stars and constellations allied to myths
and beliefs, and after that with explanations
incorporated into observations with other
instruments, for example, field glasses,
binoculars, telescopes, and radio telescopes.
Astronomical journeys have charmed the
citizens Potiguares
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BARRUADAS E CATABILHOS: NA ESTRADA
DA VIDA DE UM BERADEIRO

BARTHES (IM)PENSADO
Alfredo Henrique Oliveira Marques (Org.)

CENTRO HISTÓRICO DE NATAL: GUIA PARA
TURISTAS E MORADORES
Andréa Virgínia Freire Costa e Patrícia Daliany Araújo do Amaral

Auridan Dantas de Araújo
ISBN 978-85-8333-222-0

ISBN 978-85-8333-259-6

ISBN 978-85-8333-006-6

ISBN 978-85-8333-237-4

ISBN 978-85-8333-247-3

ISBN 978-85-8333-005-9
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A obra fortalece a tese de que a oralidade
não morreu. Mas não se trata de qualquer
oralidade: trata-se da transposição de uma
memória individual e coletiva para o plano
do texto, de um projeto de valorização da
variante coloquial da língua portuguesa
falada por milhares de nordestinos. O autor
reivindica o direito à oralidade, de pertencer
a uma terra de grandes poetas, escritores,
mestres e educadores; o direito de tecer
um fio dessa imensa teia cultural narrando
coisas simples, com seu vocabulário simples,
dando sentido à existência.

A obra reúne as inquietações despertadas
pelas falas proferidas durante o
“Centenário Roland Barthes”. Nesse espaço,
os diálogos germinaram a sensibilidade e
as potências de significação de Barthes,
promovendo (re)leituras que estimulam
o novo. O leitor se envolverá com novas
significações para pensar a literatura, a
crítica, o amor, a pintura, a alimentação,
o mito e a cozinha – e para (re)pensar o
próprio Roland Barthes.

Este guia pretende estimular a visitação
ao centro histórico da cidade do Natal e
promover a sua valorização a partir de
alguns de seus principais patrimônios
materiais. Com ele, é possível realizar dois
roteiros, conhecendo um pouco mais dos
primeiros bairros natalenses: Cidade Alta e
Ribeira. Há um mapa que sugere a ordem de
visitação e as imagens ajudam a reconhecer
os prédios, trazendo informações sobre
aspectos arquitetônicos das construções,
assim como localização e horários de
funcionamento. Disponível também em
inglês.
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Coedição:
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Goiás (IFG)

COXINHA DE MACAXEIRA

CRÔNICAS SALINEIRAS

Pedro Barbosa da Fonseca

Magda Renata Marques Diniz; Weber Firmino
Alves; Joilza Xavier Cortez; Rafael Rubens de Medeiros; Tacicleide Dantas Vieira (Orgs.)

Renato Araújo Teixeira (Org.)

ISBN 978-85-8333-216-9

ISBN 978-85-8333-213-8

ISBN 978-85-8333-218-3

E-book

ISBN 978-85-8333-236-7

ISBN 978-85-8333-221-3
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Esta obra foi fruto do desejo de uma
professora do interior do Rio Grande do
Norte de apresentar aos seus alunos, de
forma divertida e lúdica, um exemplo de
empreendedorismo próximo da realidade
das pessoas que moram no interior, fazendo
uso de recursos da cultura regional. O
“Coxinha de Macaxeira”, intencionalmente,
não é um cordel convencional, pois foi
concebido sem perder de vista o mundo
dos jovens alunos do ensino médio. Essa
foi uma das premissas do projeto: criar algo
que fosse atraente para um leitor jovem, com
linguagem visual leve.
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DIALOGAR É PRECISO: ESTUDOS E
EXPERIÊNCIAS INTERDISCIPLINARES NA
ESCOLA

Crônicas salineiras constitui um volume de
textos realizados por alunos e professores
de Língua Portuguesa do IFRN – Campus
Macau e selecionados por esses mesmos
“construautores” deste livro. O projeto
surgiu em 2014 quando a escola se
inscreveu e participou da IV Olimpíada
de Língua Portuguesa, promovida pelo
Ministério de Educação. Na ocasião, a
partir do genérico tema O Lugar Onde
Vivo, além de outros gêneros textuais,
deveriam ser produzidas crônicas que
registrassem as particularidades locais a
partir das vivências pessoais dos autores.

Impresso e E-book

Esta obra versa sobre as práticas
interdisciplinares na escola, destacando
desde a polissemia conceitual até a maneira
inovadora de estimular os diálogos entre as
múltiplas áreas acadêmicas que enriquecem
a diversidade escolar. A mediação e o
respeito ao conhecimento do outro são
postos como sendo um dos caminhos no
entendimento da realidade que nos cerca. É
preciso dialogar na escola porque o debate
entre os sujeitos e as ciências impulsiona a
compreensão da singularidade disciplinar
bem como aponta seus limites.
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DIVERSIDADE LINGUÍSTICO-CULTURAL NO
ENSINO DE ESPANHOL PARA BRASILEIROS:
EXPERIÊNCIAS REFLEXIVAS NO IFRN

DOS ANTROS DE PEDRA AOS VERDES
PRADOS: O LUGAR EM O HOBBIT, DE J.R.R.
TOLKIEN

Bruno Rafael Costa Venâncio da Silva; Raquel de
Araújo Serrão (Orgs.)

Francyjonison Custódio do Nascimento

ISBN 978-85-8333-228-2

ISBN 978-85-8333-234-3

ISBN 978-85-8333-238-1

E-book

Impresso e E-book

Docentes, juntamente com alunos egressos
da licenciatura, realizaram este trabalho com
o objetivo de promover a sensibilização de
outros estudiosos para uma prática com
ênfase na diversidade linguístico-cultural do
espanhol. Nesse sentido, o presente volume
trata não só da língua em suas mais variadas
vertentes de instrumento de comunicação
humana, mas, sobretudo, tem no idioma a
abrangência própria da língua como uma
construção sociocultural.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO IFRN:
COMPARTILHANDO SABERES E EXPERIÊNCIAS
Alison Pereira Batista; Augusto Ribeiro Dantas; Iracyara Maria Assunção de Souza; Irapuan Medeiros de
Lucena; Ivana Lúcia da Silva; Joaquim Mafaldo de
Oliveira Neto (Orgs)
ISBN 978-85-8333-258-9
ISBN 978-85-8333-257-2
Impresso e E-book

Utilizando-se de princípios humanísticos
da Geografia, a obra faz uma leitura de
um dos maiores livros de Literatura
Fantástica, O hobbit, de J. R.R Tolkien. A
obra investiga o conceito geográfico de
lugar sob a perspectiva fenomenológicaexistencial de Yi-Fu Tuan, desvendando as
afetividades dos personagens para com
diferentes espaços ao fazer uma viagem
pelo mundo da cosmovisão tolkieniana.

Esperamos que os leitores possam apreciar
uma coletânea que se propõe a corroborar
com a mudança de paradigmas em relação
a um componente curricular que foi
historicamente marginalizado e que passou
a assumir, nos últimos anos, um papel
preponderante na formação omnilateral
dos estudantes do IFRN.
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ENFIM, O QUE AS MULHERES QUEREM?

ENQUANTO O SOL TEIMAR EM BRILHAR

Maria do Socorro da Silva

Ana Santana Batista Farias

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO RIO
GRANDE DO NORTE EM TAIPU/RN:
TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS E MEMÓRIA
João Batista dos Santos

ISBN 978-85-8333-208-4

ISBN 978-85-8333-217-6

ISBN 978-85-8333-267-1

ISBN 978-85-8333-120-9

ISBN 978-85-8161-071-9

ISBN 978-85-8333-239-8
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O Curso de Formação de Multiplicadores em
Gênero, Educação e Desenvolvimento deu
origem à produção desta obra, ampliando a
atuação do IFRN em programas e projetos na
temática de gênero, fortalecendo, portanto,
as políticas de inclusão social e promoção
da cidadania das mulheres no estado do
RN. Esta obra busca a disseminação de
conhecimentos produzidos no âmbito da
instituição e, ao mesmo tempo, reafirma
a missão de transformação da realidade
em que está inserida para que, assim,
as mulheres possam ter acesso aos seus
direitos.
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O livro articula elementos culturais e
filosóficos indissociáveis à cultura popular
local. A autora dedica-se a compartilhar
o repertório sociocultural particular do
sertanejo com o leitor, promovendo
a função social de recuperar facetas
históricas importantes à percepção do
Seridó em uma linguagem e narrativa
direcionadas às novas gerações, com o
intuito de que o legado cultural de toda
uma região não pereça.
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Este livro revela as singularidades geohistóricas de Taipu/RN, tomando como
referencial empírico as memórias ferroviárias.
Essas memórias são materializadas
na estação ferroviária de Taipu, nas
fotografias antigas, nos depoimentos de
antigos moradores da cidade que fizeram
seguidamente o percurso no trem quando
esse cortava o chão do sertão rumo ao
litoral/Natal.
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Coedição:
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EUROPA, 1848. BRASIL, 1930: DUAS
REVOLUÇÕES

EXPANSÃO URBANA DE PARNAMIRIM: OS
DESAFIOS DO PLANEJAMENTO URBANO

Ricardo Luiz de Souza

Josyanne Pinto Giesta

FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA
(FIA) ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS: DA
IMPLEMENTAÇÃO À EXECUÇÃO
Marcus Vinícius Pereira Júnior

ISBN 978-85-8333-235-0

ISBN 978-85-8333-245-9

ISBN 978-85-8333-209-1

ISBN 978-85-8333-240-4

ISBN 978-85-8333-244-2

ISBN 978-85-8333-205-3
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Na obra, são analisados dois períodos
históricos marcados por transformações
revolucionárias. Um é a Europa em 1848,
época marcada por um processo de rebeliões
transnacionais que, por fim, fracassaram em
seus intentos. Outro é o Brasil em 1930,
época na qual um novo regime político teve
início, transformando profundamente, ao
longo de 15 anos, toda a estrutura política,
social e econômica brasileira.

A obra busca contribuir para a compreensão
da necessária e complexa adequação dos
instrumentos de planejamento urbano à
dinâmica do mercado imobiliário formal,
a partir do estudo de caso do município
de Parnamirim/RN. O crescimento
demográfico oriundo, por exemplo, de
movimentos intrametropolitanos, elevam
a densidade demográfica e dinamizam
o mercado imobiliário, transformando
os espaços urbanos de forma acelerada,
provocando a incorporação de novas
áreas à malha urbana e intensificando o
uso das já ocupadas.

Este livro vale pela profundidade da temática,
pois, apesar da importância do assunto,
são poucos os autores nacionais que se
dispõem a dedicar-se ao exame denso do
FIA; a maioria o aborda rapidamente quando
trata sobre o Conselho dos Direitos ou o
Orçamento. Com isso, pouco se trata, na
teoria e, consequentemente, na prática.
Aqui, não: dá-se a devida atenção a este
importante meio de arrecadação de recursos
para as políticas públicas em prol de crianças
e adolescentes.
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IMAGEM DE DESTINOS TURÍSTICOS:
CONCEITOS, MODELOS E CASOS

INTERCOMPREENSÃO DE LÍNGUAS
ROMÂNICAS E LÍNGUA INGLESA

MANUAL LÚDICO: UMA ALTERNATIVA PARA
MELHORAR O ENSINO DE QUÍMICA

Marcio Marreiro das Chagas; Sérgio Marques Júnior;
Victor Hugo da Silva

Janaina Michelle de Oliveira e Selma Alas Martins

Francisca Belkise de Freitas Moreira; Luciana Medeiros Bertini e Michele Asley Alencar Lima

ISBN 978-85-8333-263-3

ISBN 978-85-8333-253-4

ISBN 978-85-8333-225-1

ISBN 978-85-8333-265-7

ISBN 978-85-8333-254-1

ISBN 978-85-8333-243-5
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Dentre os objetos de estudo em
comportamento do consumidor, destacase o estudo da imagem para o aumento
da competitividade de destinos. Tal fato
é comprovado pelo elevado número de
pesquisas realizadas, em escala internacional,
nos últimos 50 anos. No entanto, no Brasil,
são escassos e recentes os estudos dessa
área. Este livro contribui para a diminuição
de uma relevante lacuna teórica no que diz
respeito ao estudo da imagem de destinos
turísticos, fator de tamanha relevância para
o planejamento e gestão de destinações
competitivas e sustentáveis.
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Nesta obra, apresentamos três unidades:
na primeira, encontramos imagens e textos
com os quais nos deparamos casualmente,
sensibilizando para a hipótese de que, de
alguma maneira, todos temos contato
com línguas estrangeiras e algum
conhecimento sobre elas; na segunda,
disponibilizamos blocos temáticos, ou
seja, textos em quatro línguas estrangeiras
(espanhol, francês, italiano e inglês) com
uma temática norteadora em comum; e,
na terceira, apresentamos somente textos
em língua inglesa. O português é utilizado
nas instruções das atividades.

O livro aborda uma metodologia pedagógica
alternativa para ajudar no processo de
ensino-aprendizagem na disciplina de
Química da 1ª série do Ensino Médio. É
uma ferramenta didática que tem como
intuito relacionar os alunos com a Química
de uma forma fácil e divertida, explorando
a criatividade e o conhecimento. Este livro
contém os mais diversos jogos que vão
desde memória, dominó, baralho, palavras
cruzadas até jogos de tabuleiros. Ele traz,
ainda, em cada capítulo, um breve resumo
do(s) conteúdo(s) envolvido(s) nos jogos.
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MATERIAL DE APOIO UBUNTUCA: SISTEMA
OPERACIONAL, WRITER, IMPRESS, CALC E
INTERNET

METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS DE
PESQUISA EM EDUCAÇÃO E EM CIÊNCIAS
SOCIAIS

NATHANIEL HAWTHORNE: O PURITANISMO
E A HIPÓTESE DO EROS EM A LETRA
ESCARLATE (1850)

Diego da Silva Pereira; Rodrigo Siqueira Martins (Orgs)

José Mateus do Nascimento e Lenina Lopes (Orgs.)

Albéris Eron Flavio de Oliveira

ISBN 978-85-8333-255-8

ISBN 978-85-8333-250-3

ISBN 978-85-8333-223-7

ISBN 978-85-8333-252-7

ISBN 978-85-8333-251-0

ISBN 978-85-8333-241-1
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O objetivo dos autores foi criar um material
de apoio voltado a estudantes do ensino
fundamental com foco principal no
sistema operacional UbuntUCA e diversos
aplicativos úteis que podem contribuir no
desenvolvimento acadêmico desses alunos.
Nesse sentido, é feita uma abordagem
detalhada desses itens através de imagens
e sequências de passos com a finalidade de
minimizar as barreiras naturais ao trabalhar
com softwares livres.

Os trabalhos que formam a coletânea de
artigos deste livro são resultantes de 9
pesquisas desenvolvidas por professores
de diversas instituições de ensino em suas
pesquisas de doutorado. As metodologias
desenvolvidas por esses pesquisadores
aqui se unem como registro de uma
atividade denominada Painel Integrado,
realizada na disciplina Ciência e Produção
do Conhecimento, ministrada no
Programa de Pós-Graduação em Educação
Profissional (PPGEP/IFRN).

O caso de Ester e do reverendo Arthur
Dimmesdale descrito no romance “A Letra
Escarlate” (1850), do escritor americano
Nathaniel Hawthorne (1804-1864), do qual
eles são os personagens principais, ganha
evidência neste breve estudo a partir do
modo como o amor – Eros – se revela em
meio à sociedade religiosamente puritana
de Salem, na Nova Inglaterra do século XVII.
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O (IN)IMAGINÁVEL ELEFANTE MALAJAMBRADO
Saul Estevam Fernandes

O PROCESSO DE FORMULAÇÃO DO
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS:
ATORES, COALIZÕES E INTERESSES

PETRÓLEO E GÁS: NOÇÕES BÁSICAS PARA
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Mário Tavares de Oliveira Cavalcanti Neto (Org.)

Lenin Cavalcanti Brito Guerra
ISBN 978-85-8333-171-1

ISBN 978-85-8333-260-2

ISBN 978-85-8333-177-3

ISBN 978-85-8333-169-8

ISBN 978-85-8333-261-9

ISBN 978-85-8333-174-2
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Este livro é parte da dissertação defendida
em abril de 2012 no Programa de PósGraduação em História/UFRN. Em “O (in)
imaginável elefante mal-ajambrado”,
debruça-se sobre uma das etapas da história
da ocupação e da exploração territorial do
Brasil.
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O autor disseca o processo de formulação
da referida política pública ao apresentar
os eventos anteriores que abriram
caminho para a criação do Programa
e como se comportaram, agruparam e
agiram os principais atores envolvidos,
de acordo com seus interesses e crenças
a respeito da educação superior. Apesar
de ser uma obra acadêmica e, portanto,
profunda em sua análise, o estilo narrativo
utilizado pelo autor confere leveza e, ao
mesmo tempo, dinamicidade à leitura.

Este livro é parte integrante do “Programa
de Divulgação e Promoção de Atividades
Tecnológicas do Setor de Petróleo & Gás
junto a Alunos da Rede de Ensino Médio
do Rio Grande do Norte (PETROTEC)”.
Esse projeto tem por objetivo despertar
vocações e direcionar mais e melhores
estudantes para o setor. A obra apresenta
não só algumas das ações desenvolvidas
pela equipe do PETROTEC como também
as principais características do trecho Natal/
Macau, passando por Guamaré e João
Câmara, rota principal das aulas práticas
de campo.
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PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE
CANGUARETAMA/RN 2015-2025

POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR
NO BRASIL: CENÁRIOS E DESAFIOS

Darlyne Fontes Virginio e Renata Paula Costa Trigueiro

Andréa Araújo Do Vale; Andrezza Maria Batista
Do Nascimento Tavares (Orgs)

ISBN 978-85-8333-202-2

PRÁTICAS EDUCATIVAS EM MOVIMENTO:
EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS DE ENSINO,
PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO...
Ahiram Brunni Cartaxo de Castro; Jose Gllauco
Smith Avelino de Lima; Maria Elizabete Sobral Paiva
de Aquino; Ulisandra Ribeiro de Lima Silva (Orgs)

ISBN 978-85-8333-203-9

ISBN 978-85-8333-190-2

ISBN 978-85-8333-248-0
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E-book

ISBN 978-85-8333-249-7
Impresso e E-book

Esta obra técnica busca amparar o
desenvolvimento turístico municipal a partir
da aglutinação de projetos realizados por
docentes do eixo de turismo, hospitalidade
e lazer do IFRN, Campus Canguaretama. A
obra pretende servir de modelo para que
outros destinos possam atuar com foco no
planejamento turístico, de modo a envolver
gestores públicos, setor privado, sociedade
civil, entre outros atores, na ordenação das
ações do homem sobre o território a fim de
impedir que este cause danos irreparáveis
para a sociedade, o meio ambiente e a
economia.

Este E-book representa uma importante
iniciativa do IFRN em conjunto com os
pesquisadores da Rede Universitas/BR
reunidos em torno do Observatório da
Educação (CAPES). Apresentá-lo é um
desafio que se engrandece frente à
conjuntura econômico-política mundial
que se apresenta, especialmente se
considerarmos a particularidade da
inserção brasileira na economia mundial.
Essa realidade se materializa no cotidiano
das instituições e se soma ao imenso
desafio educacional constituído em nossa
formação histórica.

Este livro oportuniza aos leitores a
percepção sobre a complexidade e a
multidimensionalidade da educação,
que é entendida, nesta obra, como um
fenômeno social que se confunde com a
própria vida. Vale ressaltar que o livro tem
como coautores servidores e estudantes
do Campus São Paulo do Potengi do IFRN
na posição de bolsistas e voluntários dos
projetos de pesquisa e de extensão.
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INCAMPUS JC: CICLO DIALÓGICO – 2015
Éliton de Souza Costa; Francêsco de Araújo Lopes
(Orgs.)

PROJETO HEMISFÉRICO: GESTÃO
E CERTIFICAÇÃO ESCOLAR PARA
FORMAÇÃO E CREDENCIAMENTO DE
COMPETÊNCIAS LABORAIS...

RECURSOS NATURAIS: QUESTÕES
SOCIOECONÔMICAS E POLÍTICAS DO RN
Gesinaldo Ataíde Cândido e Valdenildo Pedro da
Silva (Orgs.)

Jaime Biella, Maria do Rosário da Silva Cabral e
Otávio Augusto de Araújo Tavares
ISBN 978-85-8333-271-8
E-book

Este livro é fruto do projeto InCampus/JC –
Ciclo Dialógico, que se caracteriza como um
ciclo de encontros mensais ocorridos entre
a comunidade da Região do Mato Grande e
o IFRN-Campus João Câmara. O livro reúne
relatos realizados a partir de ciclos dialógicos
que contemplam temas de interesse público,
visando o estreitamento das relações,
por meio da troca de conhecimentos e
experiências, dos atores envolvidos no
projeto.

73

ISBN 978-85-8333-270-1
E-book

A obra constitui uma das partes integrantes
de uma série de estudos que objetivam
contribuir com o aperfeiçoamento e/ou a
implantação de sistemas de certificação de
competências laborais e chaves integrado
com um modelo pedagógico e de gestão
escolar que garanta o desenvolvimento
das competências básicas.

ISBN 978-85-8333-212-1
E-book

A obra reúne estudos e pesquisas
desenvolvidos no DINTER em Recursos
Naturais da UFCG/IFRN, especificamente
aqueles relacionados às teses desenvolvidas,
na perspectiva de seus diversos autores,
advindos de áreas de conhecimento
diversificadas e de múltiplas formações.
Os temas abordados envolvem conteúdos
relacionados ao desenvolvimento de
atividades socioeconômicas e às diversas
formas de utilização dos recursos naturais
— pesqueiros, agrícolas, hídricos, minerais,
energéticos — voltados para a qualidade
de vida urbana.
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SERIDÓ POTIGUAR: SUJEITOS, ESPAÇOS E
PRÁTICAS

VIVER A VELHICE: PROSA E POESIA NO
COTIDIANO DO ACORDI

Helder Alexandre Medeiros de Macedo; Olívia Morais de Medeiros Neta; Rosenilson da Silva Santos
(Orgs.)

Ivanilda Freire e Josenildo Pinheiro (Orgs.)
ISBN 978-85-8333-219-0

ISBN 978-85-8333-193-3

ISBN 978-85-8333-262-6

Impresso e E-book

Impresso e E-book

Este livro reúne artigos que (re)pensam
o Seridó Potiguar a partir de temáticas
como negros e mestiços, espaços e
territórios, cidades e sociabilidades,
cartografias e práticas. Essas temáticas
expressam a pluralidade das questões
pesquisadas e o mapeamento do que
vem sendo produzido, nos últimos anos,
sobre a região do Seridó em Programas
de Pós-graduação, especialmente nos de
Ciências Humanas e Sociais, em diferentes
instituições do Brasil.

O livro contempla narrativas, reflexões e
experiências vivenciadas por professores,
colaboradores e mulheres idosas do ACORDI,
projeto de extensão desenvolvido pelo IFRN,
Campus Santa Cruz. O leitor é levado a
refletir sobre a questão da velhice por meio
de uma linguagem simples e cativante. O
livro é um convite à reflexão acerca desse
fenômeno social e ao encantamento dos
relatos de quem aprendeu a viver e a
compreender a beleza da vida!
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A Coleção Corpo & Educação reúne trabalhos que
exploram as interfaces entre o corpo – enquanto nossa maneira
de ser e estar no mundo – e a educação – intenta-se dar
visibilidade a processos educativos que envolvem o corpo
em relação com processos afetivos, epistemológicos, éticos e
estéticos bem como trata-se de trazer à tona a aprendizagem
de técnicas corporais.
Organização:
Avelino Aldo de Lima Neto | IFRN
Iraquitan de Oliveira Caminha | UFPB
Terezinha Petrucia da Nóbrega | UFRN

COLEÇÃO CORPO E EDUCAÇÃO 2016

A CARTA DO PAI: SISTEMA DE REFLEXÃO
CÔNCAVA

ARTES MARCIAIS: A RELAÇÃO MESTRE E
DISCÍPULO COMO EDUCAÇÃO SENSÍVEL

CORPOREIDADES... INSPIRAÇÕES MERLEAUPONTIANAS

Bernard Andrieu

Luiz Arthur Nunes da Silva

Terezinha Petrucia da Nóbrega

ISBN 978-85-8333-200-8

ISBN 978-85-8333-233-6

ISBN 978-85-8333-214-5

ISBN 978-85-8333-201-5

ISBN 978-85-8333-231-2

ISBN 978-85-8333-215-2

Impresso e E-book

Impresso e E-book

Impresso e E-book

A carta do pai existe? Devemos seguir a
via do pai ou encontrar nossa própria voz?
Através dessa enquete sobre três gerações, o
pesquisador expõe os pontos sobre o mapa
para definir o caminho que o conduzirá da
guerra à filosofia do corpo. Após o livro
No Corpo de Minha Mãe, A Carta do pai é
um sistema de reflexão côncava, no qual
cada um encontrará um modo de manter
seu diário de corpo através de experiências
sensoriais e encontros.

A obra une as filosofias ocidental e
oriental através de uma educação inscrita
no corpo. Ao articular a fenomenologia
de Merleau-Ponty à filosofia das Artes
Marciais, deslizando entre o eu e o nós
na descrição da experiência vivida, o
autor se inscreve na esteira daqueles
que encontram no corpo um princípio
epistemológico, materializado na relação
mestre e discípulo em uma educação
sensível.

Esta obra, ao reunir o pensamento em
ação durante mais de duas décadas de
estudos, vai facilitar a pesquisa de outros
estudiosos sobre temas Merleau-Pontianos.
Se compreendemos a atitude filosófica
como os antigos entendiam, a obra provoca
movimento e nos toca. Assim, é também a
vida, a modificação da própria subjetividade,
que aqui está em questão. A autora nos
permite se imiscuir no movimento do seu
pensamento, doando aos leitores preciosos
elementos teóricos e metodológicos para
as pesquisas sobre o corpo e os processos
educativos.
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EM CADA CANTO, UM CONTO, UMA
CANÇÃO: O VELHO, A TRADIÇÃO ORAL E A
EDUCAÇÃO NO MATO GRANDE/RN

ESPORTE COMO EXPERIÊNCIA ESTÉTICA
E EDUCATIVA: UMA ABORDAGEM
FENOMENOLÓGICA

Maria Elizabete Sobral

Liege Monique Filgueira

ISBN 978-85-8333-226-8

ISBN 978-85-8333-229-9

ISBN 978-85-8333-227-5

ISBN 978-85-8333-230-5

Impresso e E-book

Impresso e E-book

O livro corresponde às andanças da
autora pelo Território do Mato Grande
e o encontro com inúmeros brincantes
das manifestações da tradição, como o
Pastoril, o Coco de Roda, o Boi de Reis,
entre outras. Utilizando a metáfora da
colcha de retalhos, a autora vai tecendo
os saberes dos velhos brincantes às suas
reflexões acadêmicas. Gestos, posturas,
danças, contos, canções, constituem um
mundo de expressões e de movimentos
que são pensados como educação.

77

O livro é uma obra de arte no sentido
fenomenológico do termo, posto que
nos propicia entrar nesse espaço tempo
particular do jogo esportivo e alargar nossos
sentidos para perceber esse fenômeno
como experiência vivida por meio de
suas narrativas textuais e imagéticas. A
autora narra sua percepção de estar na
quadra, colocar-se em jogo, jogar e assim
experimentar a vertigem, as tensões e
paradoxos do jogo, da competição e do
esporte.

OBRAS 2017

SE L E Ç Ã O

ANUAL
DE OBRAS

ARTESANATO POTIGUARA: CATU DOS
ELEOTÉRIOS E SAGI TRABANDA
Nilton Xavier Bezerra (Org.)

Buscando contribuir com a produção e a disseminação do
conhecimento nas mais diversas áreas, como também com a
democratização do acesso e apoio institucional para publicações
de livros em formato impresso e ou eletrônico, a Editora IFRN,
desde 2017, atua com a publicação de editais para seleção de
propostas de livros a serem publicados por ano.
Edital nº 14/2017 - PROPI/IFRN
Edital nº 03/2018 - PROPI/IFRN
Para saber mais, acesse: www.ifrn.edu.br/pesquisa/editora
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ISBN 978-85-94137-16-6
ISBN 978-85-94137-17-3
Impresso e E-book

A materialização desta obra representa a
primeira publicação vinculada às ações
do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros
e Indígenas (NEABI) do IFRN/Campus
Canguaretama e se configura na primeira
obra a registrar especificamente dados sobre
a produção artesanal, em sua mais ampla
acepção, realizada com a participação direta
de representantes indígenas das respectivas
comunidades.
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DESIGN DE LIVROS DIDÁTICOS DIGITAIS:
CONSIDERAÇÕES CENTRADAS NO USUÁRIO
Charles Bamam Medeiros de Souza

DIVERSIDADE SEXUAL E EDUCAÇÃO:
UMA RELAÇÃO DE DESAFIOS E
POSSIBILIDADES
Aline Muras de Oliveira Pino

GESTÃO DE COLEÇÕES EM UNIDADES
INFORMACIONAIS
Josiana Florêncio V. Régis de Almeida; Josiane Mello
(Orgs.)

ISBN 978-85-94137-11-1

ISBN 978-85-94137-20-3

ISBN 978-85-94137-22-7

ISBN 978-85-94137-12-8

ISBN 978-85-94137-21-0

ISBN 978-85-94137-23-4

Impresso e E-book

Impresso e E-book

Em “Design de livros didáticos digitais:
considerações centradas no usuário”, Charles
Bamam busca concatenar princípios do
aprendizado multimídia com orientações
de design da experiência do usuário – UX
– e da ergonomia da informação aos testes
de usabilidade, no intuito de favorecer um
pensamento projetual, tanto do designer
quanto do professor conteudista, para o
desenvolvimento de livros que possam
enriquecer a experiência de aprender.

Esta obra é dedicada a estabelecer reflexões
críticas sobre as categorias diversidade
sexual, educação e direitos, que nortearam
a nossa compreensão numa perspectiva
de totalidade dos aspectos materiais e
históricos que permeiam a expressão da
diversidade sexual no espaço escolar. Na
defesa de uma dimensão transformadora
da educação, tencionamos entender a
relação existente entre diversidade sexual
e educação, sobretudo a profissional e
tecnológica. Esperamos, assim, contribuir
na defesa de uma educação pública de
qualidade, laica e não-heterossexista.

Impresso e E-book

A obra discorre sobre a gestão de
coleções em unidades informacionais, que
demandam uma gestão pautada numa
política de Formação e Desenvolvimento
de Coleções (FDC), constituída por critérios e
elementos sólidos. Esta obra é resultado do I
Fórum de Gestão de Coleções em Unidades
Informacionais, realizado na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, que
contou com grandes nomes da área de FDC.
Pretende-se, com esta obra, contribuir na
gestão de coleções de novos formatos de
unidades de informação e incitar novas
reflexões sobre o tema.
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LEITURA E CRIAÇÃO EM JOGO:
CONHECENDO DE PERTINHO O BECO DO
URUÁ
Jorge Felliphe Rodrigues Barbosa; Magda Renata
Marques Diniz (Orgs.)

Adriano Martinez Basso, Maria de Fátima Vitória
de Moura

NA TRILHA DO POÉTICO: CAPÍTULOS SOBRE
TRAGÉDIA E POESIA NA ALEMANHA DE
HEIDEGGER
Pablo Moreno Paiva Capistrano

ISBN 978-85-94137-14-2

ISBN 978-85-94137-09-8

ISBN 978-85-94137-05-0

ISBN 978-85-94137-15-9

ISBN 978-85-94137-10-4

ISBN 978-85-94137-06-7

Impresso e E-book

O livro é uma coletânea de contos escritos
por integrantes de um grupo de pesquisa
em Jogos Digitais e Língua Portuguesa do
IFRN - Campus Canguaretama. Residentes
na Microrregião do Litoral Sul do Rio Grande
no Norte, os autores buscaram explorar em
suas narrativas a geografia e a história de
Canguaretama - inicialmente, município
reconhecido como Beco do Uruá - como
também a cultura popular, refratando
suas experiências de leitura no mundo
contemporâneo.
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JACA: UM ESTUDO DE SUA QUÍMICA E
UMA RESENHA DE SUA HISTÓRIA

Impresso e E-book

O livro traz informações sobre as
composições fisicoquímica e mineral das
sementes da jaca mole (JM) e da jaca dura
(JD) desidratada, das polpas da JM e da JD
desidratada, liofilizada e in natura, além
de relatar um pouco da origem e história
da jaqueira no Brasil e no mundo.

Impresso e E-book

O livro consiste em uma análise de alguns
dos mais importantes textos do filósofo
alemão Martin Heidegger dos anos de 1930,
especialmente os que tratam sobre os Hinos
de Hölderlin. A análise realizada procura
dar conta das relações que Heidegger
estabeleceu com diversos pensadores e
poetas de tradição ocidental, especialmente
da filosofia alemã.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS NA CASA DA
VOVOZINHA
Creusa Ribeiro da Silva Lelis

SER PROFESSOR(A) UNIVERSITÁRIO(A):
O SENSÍVEL, O INTELIGÍVEL E A
MOTRICIDADE
Terezinha Petrucia da Nóbrega; Wagner Wey
Moreira (Orgs.)

VOZES EM DIÁLOGO NA ESCOLA: UMA
ANÁLISE DE POSICIONAMENTOS SOBRE
A DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA NO
ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DO IFRN
Ailton Dantas de Lima

ISBN 978-85-94137-18-0

ISBN 978-85-94137-24-1

ISBN 978-85-94137-08-1

ISBN 978-85-94137-19-7

ISBN 978-85-94137-25-8

ISBN 978-85-8333-230-5

Impresso e E-book

Impresso e E-book

O livro é fruto de uma investigação que
analisou as atividades desenvolvidas pela
União Espírita Deus, Amor e Caridade,
conhecida como Casa da Vovozinha,
as quais tivessem um caráter educativo,
focalizando a relação entre corpo e espírito.
Desenvolvemos um processo de análise
cujos resultados revelaram que a educação
do espírito se sobrepunha à educação do
corpo, mostrando uma visão cartesiana de
corpo e espírito.

O livro aborda a docência universitária
a partir de experiências de um grupo de
docentes com experiência nesse campo.
Em sua primeira parte, é enfatizada a
experiência vivida para tematizar relações
da docência. A segunda parte tematiza
a pesquisa, a pós-graduação, as ações
comunitárias de lazer e novas tecnologias.
A terceira parte aborda a motricidade
como um fenômeno constitutivo de ações
pedagógicas na formação superior. Essas
experiências são atravessadas por traços
subjetivos, sonhos, metas, caminhos de
ser e de tornar-se docente universitário.

Impresso e E-book

O livro toma como viés temático a disciplina
Língua Portuguesa no contexto do ensino
médio integrado à educação profissional,
implantado no ano de 2005, no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte. No âmbito geral,
objetiva analisar as vozes reveladas em
posicionamentos sobre a disciplina Língua
Portuguesa nesse contexto.
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SÉRIE

Professus Litteratus
Integram a Série Professus Litteratus da Editora IFRN obras de caráter singular
que contribuem para o conhecimento da história da educação profissional e
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
Com essas publicações, busca-se valorizar e socializar a qualidade da produção
acadêmica, além de prestar o devido reconhecimento àqueles servidores
com célebre atuação junto ao IFRN, por, no mínimo, 10 anos.
Dessa forma, contempla-se, anualmente, um servidor ativo ou aposentado,
dentre os indicados pelo Reitor e/ou pelo Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão que possuam obra de relevância institucional, nacional e/ou
internacional, com contribuições para o desenvolvimento da educação,
ciência, tecnologia e/ou cultura.
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PROFESSUS LITTERATUS 2017

CONEXÕES E DESCONEXÕES: EM 105 ANOS
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL
Francisco das Chagas de Mariz Fernandes

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: ENTRE O
BUROCRÁTICO E O ANÁRQUICO, UM ESPAÇO
CONTRADITÓRIO DE REVELAÇÕES
Francisco das Chagas de Mariz Fernandes

ISBN 978-85-94137-02-9

ISBN 978-85-94137-26-5

ISBN 978-85-94137-03-6

ISBN 978-85-94137-27-2

Impresso e E-book

Neste livro, o leitor terá a oportunidade
de entrar em contato com a narração de
fatos políticos e econômicos, conjuntura,
desafios e trajetória histórica centenária
da educação profissional no Brasil, a partir
do seu referencial de criação em 1909
como Escolas de Aprendizes Artífices marco inicial da atualmente denominada
Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica - até os dias atuais, recebendo
destaque na obra a realidade organizacional
dos Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia, instituições que, desde o final
de 2008, fundamentalmente, constituem a
Rede Federal.

Impresso e E-book

Nesta obra, o leitor terá a oportunidade
de entrar em contato com conhecimentos
vinculados à análise sociológica das
organizações e suas características tendo
em vista se tratar de estudo de investigação
quanto ao funcionamento e à estruturação
organizacional do Instituto Federal (IF) num
contexto de desafios da constituição de
uma nova institucionalidade. Essa condição
surge como modelo de estabelecimento de
educação superior, básica e profissional,
pluricurricular e multicampi, especializada
na oferta de educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades
de ensino.
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PA RC E R I A S I N ST I T U C IO NAIS

PUBLICAÇÃO
DE OBRAS
As Parcerias institucionais para publicação de obras pela Editora IFRN, buscam
contribuir com a produção e a disseminação do conhecimento nas áreas
de gestão, de educação e da cultura norte-rio-grandense, como também
ampliar a visibilidade e abrangência de atuação da Editora IFRN através do
intercâmbio com instituições públicas de ensino, autarquias e órgãos do
Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e entidades civis de fins artísticos
e culturais com foro e sede na capital potiguar. Assim, ocorrem mediante
edital específico, por meio do qual ocorre uma seleção dos projetos editoriais
concebidos por tais instituições que possuem interesse em firmar parcerias
com o IFRN no âmbito da produção do conhecimento em forma de livro.
Edital nº 15/2017 - PROPI/IFRN
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UERN

IFRJ

AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O PAPEL SOCIAL
DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SÉRIE REFLEXÕES
NA EDUCAÇÃO - VOLUME 1

ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Francisco das Chagas Silva Souza, Verônica Maria
de Araújo Pontes e Albino Oliveira Nunes

Giselle Rôças e Maylta Brandão dos Anjos
ISBN 978-85-54885-00-7

ISBN 978-85-54885-03-8

ISBN 978-85-94137-13-5

ISBN 978-85-54885-02-1

Impresso e E-book

O primeiro volume da série “Reflexões
na Educação” busca resgatar os aspectos
históricos e legais sobre os Institutos
Federais (IF), buscando informações desde
o nascedouro da educação profissional e
tecnológica no Brasil até os dias atuais.
Nesse primeiro volume, os organizadores
optaram por mergulhar nas experiências
e relatos do IFRJ, mas convidando todos
os demais institutos para se (re)pensarem
conjuntamente a partir dos volumes
seguintes dessa série, a qual busca integrar,
debater e compartilhar nossas práticas e
identidade.
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O livro “Ensino na Educação Básica” reúne
estudos concluídos e em processo de
conclusão no Programa de Pós-graduação
em Ensino (POSENSINO), mas também
estudos em outros programas de pósgraduação dessas instituições e de
outras IES. Dessa forma, os trabalhos
aqui contidos refletem uma diversidade
teórica e metodológica que se expressa
nos olhares sobre a educação básica em
nosso país. São uma reflexão e ao mesmo
tempo um retrato de múltiplas ações,
níveis, modalidade e dificuldades que
perpassam a educação formal no Brasil.

86

S É R IE

NOTÁVEIS
DO RN
O selo Notáveis do RN é fruto de um acordo de cooperação entre a Academia Norte-RioGrandense de Letras (ANRL) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN). A construção de sua marca levou em consideração aspectos
importantes do fazer da ANRL e do IFRN, envolvendo o registro histórico e a preservação
da língua, da literatura e dos costumes do Rio Grande do Norte, bem como a atuação no
presente, através da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura, visando à construção
do futuro.
Para tanto, três conceitos foram aplicados, a saber:
1. Elefante: compreende em si a representação do Estado do Rio Grande do Norte, cujo
mapa possui a forma de um elefante, como também evoca a Memória, tendo em vista o
dado cultural que apresenta esse animal como dotado de grande capacidade de memorizar.
2. Coroa de louros: símbolo da imortalidade e da conquista, sendo utilizada nas competições
gregas como representação da vitória, aqui é empregada como referência àqueles que,
através de seu trabalho, contribuíram (e contribuem) para a valorização da literatura, da
arte e da cultura do Rio Grande do Norte.
3. Bico de pena: faz alusão ao tradicional instrumento com o qual eram escritas as obras
literárias, representando a escrita como forma de construção e preservação da cultura.
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ANRL

ANRL

MEMÓRIA ACADÊMICA

NATAL DE ZÉ ZUS

Maria Leide Câmara de Oliveira

Diógenes da Cunha Lima

ISBN 978-85-94137-01-2

Livre de ISBN

ISBN 978-85-94137-00-5

Impresso e E-book
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“Memória Acadêmica” registra o pensamento
em publicações que atravessam décadas
e renascem a cada leitura. É um precioso
repositório de riqueza da vida da Academia
Norte-Rio-Grandense de Letras. Ao
documentar cronologicamente a existência
da Academia, Leide Câmara conseguiu fazer
a síntese da vitalidade acadêmica nos mais
de oitenta anos de existência da instituição.

O livro “Natal de Zé Zus” conta, de forma
lúdica, um pouco da história da cidade do
Natal. Por meio de ilustrações de autoria
de Cláudio Sendino, “Natal de Zé Zus” se
dirige às crianças (de idade e de alma) e
traz muitas lições morais de vida em torno
de um pequeno menino vivendo aventuras
em solo natalense.
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arte coleção

S É RIE M A N U A I S

DE PROCESSOS
INSTITUCIONAIS

A série “Manuais de Processos Institucionais” tem por objetivo organizar
institucionalmente materiais que subsidiem processos internos, não se
restringindo a um campus ou a um setor específico, tendo sido criada para
atender uma necessidade institucional no que se refere ao registro das
atividades de diversos setores, especialmente naqueles em que há processos
mais complexos e que carecem de padronização para melhor funcionamento
na instituição.
Dessa forma, a Editora IFRN através de seu conselho editorial passou a aceitar
desde 2017, em forma de fluxo contínuo, propostas de setores do Instituto,
que tenham aspiração de publicar suas produções internas nesse sentido e
seguindo regras previamente estabelecidas para a construção dos manuscritos,
norteados a partir de Regulamentos e Leis da Rede Federal de Educação. Assim,
buscando divulgar e padronizar trabalhos, espera-se otimizar o trabalho
técnicoadministrativo.

OBRAS 2017

MANUAL DE FLUXOGRAMAS: PROCESSOS
RELACIONADOS AO ECOSSISTEMA DE
ESTÍMULO À INOVAÇÃO
Gardênia de Oliveira Galvão
ISBN 978-85-54885-01-4
E-book

Este manual apresenta fluxogramas
de processos relacionados ao projeto
de implantação de um Ecossistema
de Inovação, os quais resultam de um
levantamento feito pela servidora
Gardênia de Oliveira Galvão, junto aos
setores envolvidos, orientado pela Profa.
Cláudia Ribeiro. É importante destacar
que os fluxogramas foram elaborados
de forma generalizada, ou seja, podem
ser utilizados por todos os servidores e
alunos de todas as Diretorias.

MANUAL DE PROCESSOS RELACIONADOS À
PESQUISA, INOVAÇÃO E PUBLICAÇÕES
Darlyne Fontes Virginio; Márcio Adriano de Azevedo;
Rodrigo Siqueira Martins (Orgs.)
ISBN 978-85-94137-28-9
E-book

Esta obra, componente da Série “Manuais
de Processos Interinstitucionais” do IFRN,
é um guia para todos os leitores que têm
envolvimento com as áreas de atuação
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do
Instituto, seja no âmbito de projetos de
pesquisa e inovação ou de publicações
(e suas respectivas ramificações). Neste
manual, trazemos direções e apontamentos
por meio de capítulos correspondentes aos
processos das áreas de atuação da PROPI,
isto é, contempla manuais de: projetos de
pesquisa, grupos de pesquisa, incubadoras
tecnológicas, revistas científicas, autor e editor.
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OBRAS 2018
Estas obras foram submetidas e selecionadas por meio de editais e séries específicas lançadas pela Editora IFRN no ano de 2018.

EDITAL 03/2018
Seleção de propostas de livros a serem publicados pela Editora IFRN
A CRIAÇÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS
E O ACESSO DE QUILOMBOLAS NO IFRN:
ANÁLISE DA LEI Nº12.711/2012
Fabiana Teixeira Marcelino
Cultural potiguar

DNA: DIÁLOGO, GENÉTICA &
ARGUMENTAÇÃO
Marcos Leonardo Martins Silva
Apoio Didático-pedagógico

OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS
USANDO UMA ADAPTAÇÃO DE
SERENDIPIDADE
Fabio Augusto Procopio de Paiva
Acadêmica

(EU) CONTO EM LIVRO
A ESCOLA NORMAL DE NATAL (RIO GRANDE
DO NORTE, 1908-1971)
Francinaide de Lima Silva Nascimento
Acadêmica
AVALIAÇÃO POR TRIANGULAÇÃO DE
MÉTODOS: OPNAE NO IFRN E NO IF SUL DE
MINAS
Gizelle Rodrigues dos Santos
Acadêmica
CAPÍTULOS DE HISTÓRIA INTELECTUAL DO
RIO GRANDE DO NORTE
Bruno Balbino Aires da Costa; Saul Estevam Fernandes (Orgs.)
Cultural potiguar

Magda Renata Marques Diniz (Org.)
Artístico-literária
ESPORTE NO CINEMA CONTEMPORÂNEO:
REPRESENTAÇÕES E OUTRAS
SENSIBILIDADES CULTURAIS DESTA
PRÁTICA CORPORAL
Allyson Carvalho de Araújo
Acadêmica
FIQUE ESPERTO: ORIENTAÇÕES DE SAÚDE
PARA ADOLESCENTES

REFLEXÕES E PRÁTICAS CRIATIVAS EM
DIFERENTES CONTEXTOS EDUCACIONAIS
Maria Elizabete Sobral Paiva de Aquino; Ahiram
Brunni Cartaxo de Castro; Ulisandra Ribeiro de
Lima (Orgs.)
Apoio didático-pedagógico
TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE
DOCES, GELEIAS E COMPOTAS DE FRUTAS
Emanuel Neto Alves de Oliveira
Técnico-científica

Janmille Valdivino da Silva; Gerliene Maria Silva
Araújo; Ana Cristina Gondim Filgueira (Orgs.)
Técnico-científica
NOVAMENTE ROLAND BARTHES

COMO SE FOSSE DE ARGILA
Fatima Maria de Oliveira
Artístico-literária

Silvia Barbalho Brito; Laura Taddei Brandini; Claudia Consuelo Amigo Pino; Márcio Venício Barbosa
(Orgs.)
Técnico-científica

EDITAL 08/2018
Seleção de artigos para compor livro em comemoração aos 10 anos do IFRN
LIVRO DE 10 ANOS DO IFRN
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OBRAS 2018
Parceria editorial 2018: ANRL, UERN, FUNCERN, IFRN
ALFABETO ECOLÓGICO
Diógenes da Cunha Lima

TRÊS ANOS NA ITÁLIA SEGUIDOS DE UMA
VIAGEM À GRÉCIA

LIVRO EM PARCERIA COM A UERN
Francisco das Chagas Silva Souza e Verônica Pontes

Nísia Floresta
SOLENIDADES VIVIDAS (DISCURSOS E
HOMILIAS)
Padre João Medeiros Filho

INSTITUTO FEDERAL: UMA ORGANIZAÇÃO
COMPOSTA DE ORGANIZAÇÕES
Francisco das Chagas de Mariz Fernandes

VIVI: O HOMEM QUE SABIA VIVER
Protásio Pinheiro de Melo

Série Professus Litteratus
2018

Série Manuais de Processos
Institucionais 2018

LIVRO DO PROFESSUS LITTERATUS

MANUAL DE PROCESSO RELACIONADOS A
PROJETOS DE EXTENSÃO
Sandra Maria da Nóbrega
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LIVRO DOS 20 ANOS DA FUNCERN

A

facilidade de encontrar e produzir conteúdos dos mais diversos temas é o cenário atual no qual se encontram
nossos alunos. Com o barateamento da produção e divulgação desses materiais, além do aprimoramento das
tecnologias de comunicação e informação, o Ensino a Distância é hoje visto como uma das melhores soluções para
democratização do ensino. Entretanto, a quantidade de conteúdo sem rigor técnico, científico e pedagógico disponível
é assustadora, fazendo com que a habilidade de filtrar conteúdos seja uma das mais importantes do século XXI.
Diante desse cenário, com o objetivo de coordenar as ações de ensino a distância deste instituto, dentre elas a
produção de livros didáticos para os cursos ofertados, o IFRN cria, oficialmente, em 2010, o Campus EaD. Em 2011,
a partir do Regimento Interno, é oficialmente criada a Diretoria de Produção de Material Didático (DIPMAD), a qual
tem como objetivo planejar, coordenar e produzir material didático para suporte dos cursos de ensino a distância
promovidos pelo IFRN. Entretanto, as ações de produção de material didático voltado ao ensino a distância já ocorrem
há mais de 1 década, inclusive com materiais já premiados nacionalmente, como o ProITEC.
A produção de livros didáticos segue uma ótica um pouco diferente da dos livros tradicionais. Os livros didáticos não
estão preocupados apenas com o rigor científico e técnico nos conteúdos apresentados, mas também nos recursos
pedagógicos utilizados, sempre focados na aprendizagem do aluno para o contexto em que o livro foi projetado,
como o cuidado na linguagem, a atenção aos objetivos de aprendizagem, atividades formativas ao longo do conteúdo
e diagramações que facilitem o entendimento do conteúdo pelo aluno.
Ao longo dessa história, foram produzidos mais de 96 títulos com ISBN para cursos de formação inicial e continuada,
técnicos, superior e especializações nas mais diversas áreas de conhecimento, sempre com respeito ao rigor técnicocientífico e com um olhar pedagógico cuidadoso dos nossos revisores para com a forma como o conteúdo é exposto.
Entretanto, ainda não estamos satisfeitos! Ciente da nossa responsabilidade social, a DIPMAD iniciou o processo para
produção de material didático acessível a fim de alcançar o maior quantitativo possível de alunos, prestando contas
à sociedade do investimento realizado.
Por fim, os livros aqui apresentados são fruto do trabalho de uma equipe compromissada ao longo de mais de
uma década produzindo conteúdos para serem utilizados em Cursos de EaD nos mais diversos níveis e áreas do
conhecimento.

THIAGO MEDEIROS BARROS
Diretor de Produção de Material Didático - EaD
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LIVROS EaD
A Editora IFRN atua em parceria com o campus EAD do IFRN, o qual produz obras de caráter didático na Instituição.

A
ANÁLISE E PRODUÇÃO DE MATERIAL
DIDÁTICO EM LÍNGUA PORTUGUESA E
MATEMÁTICA EM UMA PERSPECTIVA
TRANSDICIPLINAR
Leonor de Araújo Bezerra Oliveira
ARTE E EDUCAÇÃO
Rebeka Caroça Seixas
AS NOVAS TECNOLOGIAS DA
COMUNICAÇÃO E A EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
Roberto Douglas Costa

C
CARTOGRAFIA AMBIENTAL
Andre Luis da Silva Santos
CIDADANIA, ÉTICA E MEIO AMBIENTE
Gilcean Silva Alves, Francisco das Chagas Silva
Souza
CONCEPÇÕES DE ENSINO DE LINGUA
PORTUGUESA
Ivoneide Bezerra
CONCEPÇÕES DE ENSINO DE MATEMÁTICA
Manoel Lopes Costa

CONCEPÇÕES DE ÉTICA E CIDADANIA NA
ESCOLA E NA COMUNIDADE
Jose Mateus do Nascimento, Olivia Morais de
Medeiros Neta
CULTURA ESPAÑOLA
Bruno Venancio, Raquel Serrão
CULTURA HISPANO-AMERICANA
Francisco Ernesto Zaragoza Zaldivar, Yane
Ramalho
CURSO DE FORMAÇÃO EM EAD
Elizama das Chagas Lemos , Glauber Gomes
Bezerra, Simone Costa de Andrade dos Santos
CURSO DE INFORMÁTICA AVANÇADA
Artemilson Alves de Lima et al

D
DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
AMBIENTE
Nubelia Moreira da Silva
DESIGN WEB
Danielle Gomes de Freitas Medeiros, Roberto
Douglas da Costa
DIALECTOLOGÍA DEL ESPAÑOL
Juan Miguel Rosa González
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DIDÁTICA
Vanessa Gosson Gadelha de Freitas Fortes

E
ECONOMIA AMBIENTAL
Judicleide de Azevedo Nascimento
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Vanessa Gosson Gadelha de Freitas Fortes
ESTATÍSTICA
João Maria Figueiredo
ESTATÍSTICA APLICADA
Elizabete Alves de Freitas
EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA NO BRASIL
Elizama das Chagas Lemos, Ilane Ferreira
Cavalcante

F
FERRAMENTAS DIDÁTICAS PARA O MOODLE
Roberto Douglas da Costa, Rommel Wladimir de
Lima, Thiago Reis da Silva

LIVROS EaD

H
FONÉTICA Y FONOLOGÍA
Maria Trinidad Pacherrez Velasco
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
Rosemary Pessoa Borges
FUNDAMENTOS DE LÓGICA E ALGORITMOS
Bruno Emerson Gurgel Gomes, Thiago Medeiros
Barros
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS
DA EDUCAÇÃO
Andréa Gabriel Francelino Rodrigues

G
GESTÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Simone Costa de Andrade dos Santos et al
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
Roberto Pereira
GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO
TRABALHO
Sayonara Rocha
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO
Gerda Lucia Pinheiro Camelo

HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
Débora Karina de Araújo Santana, Gerardo
Andrés Godoy Fajardo

I
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
Elisangelo Fernandes da Silva
INFORMÁTICA
Rosemary Pessoa Borges, Lucas Mariano
Galdino de Almeida
INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA BÁSICA
Rosemary Pessoa Borges, Lucas Mariano
Galdino de Almeida

L
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
Erika Araújo da Cunha Pegado
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS
Ilane Ferreira Cavalcante, Klebia Seliane Pereira
de Souza
LEITURA E PRODUÇÃO DO TEXTO
CIENTIFICO
João Palhano

LENGUA ESPAÑOLA I
Ilane Ferreira Cavalcante (Organizador)
Rousiene da Silva Gonçalves (Organizador)
LENGUA ESPAÑOLA III
Óscar Mauricio Gómez
LENGUA ESPAÑOLA IV
Óscar Mauricio Gómez
LIBRAS
Laralis Nunes de Sousa Oliveira, Gisele Oliveira
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Daniele Bezerra dos Santos
LÍNGUA ESPAÑOLA I
Tatiana Maranhão de Castedo
LÍNGUA ESPAÑOLA II
Ana Beatriz Pérez Cabrera Mafra Barreto
LÍNGUA ESPAÑOLA IV
Oscar Gomez
LÍNGUA ESPAÑOLA V
José Rivera Carnero
LÍNGUA ESPAÑOLA VI
Oscar Gomez
LÍNGUA PORTUGUESA
Ilane Ferreira Cavalcante

97

LIVROS EaD

LÍNGUA PORTUGUESA
Rousiene da Silva Gonçalves, Ilane Ferreira
Cavalcante
LINGUÍSTICA I
Ailton Dantas de Lima
LINGUÍSTICA II
Fabíola Barreto Gonçalves, Francisca Elisa de Lima
Pereira
LITERATURA ESPANHOLA I
Juan Miguel Rosa
LITERATURA ESPANHOLA II
Juan Miguel Rosa
LITERATURA HISPANO-AMERICANA
Giselle Sanabria, Raquel Serrao

M
MARKETING AMBIENTAL
Fabrícia Abrantes Figueiredo da Rocha

MATEMÁTICA FINANCEIRA
Elizabete Alves de Freitas
METODOLOGIA DA PESQUISA
Maria Isabel Brandão de Souza Mendes
METODOLOGIA DA PESQUISA
Maria Betânia da Silva Dantas
METODOLOGIA DO ENSINO:
DA INTERDISCIPLINARIDADE À
TRANSDISCIPLINARIDADE
Nedja Lucena

MORFOSSINTAXE III
Juliana Kelle da Silva Freire, Maria Trinidad
Pacherrez Velasco

O

METODOLOGIA PARA LA ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL COMO
LENGUA EXTRANJERA
Ana Beatriz Pérez Cabrera Mafra Barreto

O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA
EDUCAÇÃO
Ana Santana Souza, Bruno Sielly Jales Costa,
Roberto Douglas da Costa

MÉTODOS E TÉCNICAS DO TRABALHO
CIENTÍFICO
Maria Isabel Brandão de Souza Mendes

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
Antonino Condorelli, Thalita Cunha Motta

MÍDIAS EDUCACIONAIS E ENSINO DE
LÍNGUA ESPANHOLA
Maria Dalvaci Bento, Rudson Gomes de Souza

MATEMÁTICA
Elizabete Alves de Freitas

MÍDIAS EDUCACIONAIS E ENSINO DE
LÍNGUA ESPANHOLA
Maria Dalvaci Bento, Rudson Gomes de Souza

MATEMÁTICA
Priscilla Teles de Oliveira

MORFOSSINTAXE I
Juliana Kelle da Silva Freire
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MORFOSSINTAXE II
Maria Trinidad Pacherrez Velasco, Marta Jussara
Frutuoso da SIlva

P
PLANEJAMENTO AMBIENTAL
Yannice Tatiane da Costa Santos
POLUIÇÃO AMBIENTAL
Dayana Melo Torres

LIVROS EaD

Q
PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CIDADANIA:
VÍDEO AULAS DE 1 A 10
Laurence Campos (Organizador)
PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS
Marcus Alexandre Diniz
PREVENÇÃO E CONTROLE DE PERDAS: UMA
ABORDAGEM INTEGRADA
José Vieira de Figueiredo Júnior
PRINCÍPIOS DE DESIGN E PROJETO GRÁFICO
Elizama das Chagas Lemos, Erick Bergamini da
Silva Lima
PROCEFET INTERLIGANDO SABERES NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: PORTUGUÊS,
MATEMÁTICA E CIDADANIA
Ana Lúcia Sarmento Henrique, Cristiane Borges
Angelo, Leonor de Araújo Bezerra Oliveira
PROTEU NA ROTA DO DESCOBRIMENTO:
PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CIDADANIA
Ana Lúcia Sarmento Henrique (Organizador)
PROTEU NAS ONDAS DA PRÁTICA
Ana Lúcia Sarmento Henrique, Cristiane Borges
Angelo, Leonor de Araújo Bezerra Oliveira (Org.)
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Vanessa Gosson Gadelha de F. Fortes

QUALIDADE DE VIDA E TRABALHO
Moyses de Souza Filho

S
SEGURANÇA DO TRABALHO I
Cláudia Régia Gomes Tavares
SEGURANÇA DO TRABALHO II
Priscylla Cinthya Alves Gondim
SEMÁNTICA Y LEXICOLOGÍA
María Trinidad Pacherrez Velasco
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Dayana Melo Torres
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
André Luis Calado, Jean Leite Tavares, Régia
Lúcia Lopes

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO E A EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
Liane Trindade Mariz
TECNOLOGIA DE ENERGIA
Elisângelo Fernandes da Silva
TECNOLOGIA EDUCACIONAL E CONCEPÇÃO
DE APRENDIZAGEM
Nadja Soares Dantas, Roberto Douglas da Costa,
Rosemary Pessoa Borges
TEORIA DA LITERATURA I
Ana Santana Souza, Ilane Cavalcanti
TEORIA DA LITERATURA II
Ana Santana Souza, Ilane Cavalcanti
TEORÍAS DE ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS
LENGUAS
Juan Miguel Rosa

SOCIOLOGIA DO TRABALHO
Carlos Eduardo Freitas

T
TECNOLOGIA DA ENERGIA
Elisângelo Fernandes da Silva
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DOAÇÕES
DE LIVROS
Os interessados na doação desses produtos editoriais devem preencher o formulário correspondente
à solicitação: doação de livros para eventos técnico-científicos, doação de livros para bibliotecas
e participação da Editora IFRN em eventos técnico-científicos, disponíveis no Portal do IFRN.
Acesse: http://portal.ifrn.edu. br/ifrn/pesquisa/editora/lateral/informacoes/doacoes-de-livros

REPOSITÓRIO
INSTITUCIONAL
O IFRN dispõe de um repositório institucional, intitulado Memoria, no qual são depositadas as
produções acadêmicas, científicas, artísticas e administrativas do Instituto, visando disseminar
e dar acesso desse conhecimento à comunidade em geral. As obras, quer sejam impressas ou
não, são publicadas pela Editora IFRN nesse repositório no formato e-book. O acesso se dá por
meio do endereço: https://memoria.ifrn.edu.br

Com a publicação deste catálogo, a Editora
IFRN celebra sua história, buscando firmar-se como uma iniciativa institucional para
disseminação do conhecimento científico,
técnico, tecnológico, artístico-cultural e
literário. Trata-se de obra de referência
dos trabalhos produzidos e veiculados em
formato de livro, impresso ou digital, que
representa a produção mais relevante dos
pesquisadores da instituição e também da
comunidade externa.

