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DECLARAÇÃO

Processo nº 54000.031303/2018-31

Declaramos, para os fins que se mostrarem necessários, de acordo com informações
constantes no Processo Administra�vo/INCRA/SR-19/RN/Nº 54330.002161/2004-67, em trâmite nesta
Autarquia, que trata da Regularização do Território Quilombola de Capoeiras, localizado no município
de Macaíba/RN; que a Sra. Lucileide Costa Bernardo, CPF Nº 076.400.204-09, se declara quilombola e
reside na Comunidade Quilombola de Capoeiras.

ANDRE GARCIA BRAGA

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário

INCRA SR-19/RN

Documento assinado eletronicamente por André Garcia Braga, Analista em Reforma e
Desenvolvimento Agrário, em 13/03/2023, às 07:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.incra.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 15850997 e o código CRC 161DC95E.
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DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Código: PJxxx-2022
Título: QUILOMBO CAÁ-POERA: Novos Horizontes Produtivos Agroecológicos.
Ano: 2022
Período de Realização: 01/03/2022 a 31/12/2022
Tipo: PROJETO
Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS
Município de
Realização:
Espaço de Realização:
Abrangência: Local
Público Alvo: Docentes, técnico-administrativos e discente de cursos da UFRN.
Unidade Proponente: DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA /
Unidade
Orçamentária: /

Outras Unidades
Envolvidas:
Área Principal: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO
Área do CNPq: Ciências Agrárias

Fonte de
Financiamento:

FINANCIAMENTO INTERNO (EDITAL Nº 007/2022-UFRN/PROEX (SELEÇÃO PÚBLICA
PARA APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO - NOVAS PROPOSTAS E RENOVAÇÃO PARA
2022))

Convênio Funpec: NÃO
Renovação: NÃO
Nº Bolsas Solicitadas: 2
Nº Bolsas Concedidas: 0
Nº Discentes
Envolvidos: 2

Faz parte de Programa
de Extensão: NÃO

Grupo Permanente de
Arte e Cultura: NÃO

Público Estimado: 50 pessoas
Público Real Atendido: Não informado
Tipo de Cadastro: SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA

Contato
Coordenação: MARIO MASSASHI GONCALVES SUMIDA
E-mail: massa@ufrnet.br
Telefone: 32117332

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

# Descrição
1 Erradicação da Pobreza

2 Fome Zero e Agricultura Sustentável

3 Saúde e Bem-Estar

4 Educação de Qualidade

5 Igualdade de Gênero

6 Água Potável e Saneamento

8 Trabalho Decente e Crescimento Econômico

10 Redução das Desigualdades

12 Consumo e Produção Responsáveis

13 Ação Contra a Mudança Global do Clima

14 Vida na Água

15 Vida Terrestre

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/verMenuExtensao.do
mailto:massa@ufrnet.br
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# Descrição
17 Parcerias e Meios de Implementação

Detalhes da Ação
Resumo do Produto:
O Quilombola de Capoeiras, uma das comunidades negras no estado do Rio Grande do norte, situasse
geograficamente no município de Macaíba. As 325 famílias vivem da agricultura, da comercialização da farinha
da mandioca, fabricação de tijolos e aposentadorias e pensões de beneficiários. A proposta desse projeto parte
da atuação da jovem Lucileide Costa Bernardo, liderança da comunidade, representante de um coletivo de
mulheres agricultoras. Cursando atualmente o curso latu sensu “Economia Solidária e Desenvolvimento
Territorial”, conheceu o projeto “Circuito Produtivo Agroecológico” no Departamento de Oceanografia e
Limnologia (DOL/CB/UFRN) e articulou a implantação de uma unidade semelhante no Quilombo de Capoeiras.
Este circuito Produtivo Agroecológico, tem como base o uso do efluente dos tanques de peixes, rico em material
orgânico, utilizado então com fertirrigação na produção de hortaliças e frutas. Nessa perspectiva, pode exercer
efetiva contribuição na segurança alimentar, geração de renda e desenvolvimento de inovações educacionais nas
escolas à partir da inserção de ações de manejo em aulas teórico-práticas. Para além desta proposição
educacional, o projeto proporciona o protagonismo de mulheres agricultoras quilombolas, moradoras do
quilombo, à partir do acompanhamento progressivo e implantação dessa unidade agroecológica,
contextualizando uma capacitação técnica baseada nos princípios da agroecologia e formação geral, baseada em
valores humanistas, éticos, políticos e de cidadania, com fortalecimento da agricultura familiar numa perspectiva
sustentável em suas dimensões cultural e ambiental. Palavras-Chave:
Agroecologia, Educação, Quilombo, Segurança alimentar Justificativa: 
Capoeiras, uma das comunidades negras existentes no estado do Rio Grande do Norte, ocupa área rural situada
geograficamente no município de Macaíba, distante 65 km da capital Natal. A comunidade compreende a
totalidade de 325 famílias vivendo num território de 884. 933 hectares. De acordo com o estudo de MILLER
(2017), os negros da comunidade Capoeiras são descendentes de negros libertos procedentes de localidades
diversas do RN. Segundo a oralidade vigente no quilombo, Luiz Garcia e sua esposa “Pulca”, procedentes da
Serra de Martins, teriam sido os primeiros a descobrir as terras. O casal teria trazido Estevão Joaquim de
Freitas, que se casou com Luísa Amedina de Freitas. Posteriormente, chegou João da Capoeira, de procedência
desconhecida, que deu nome à comunidade. Logo depois, chegou uma família de Açu e algumas famílias
procedentes de Ferreiro Torto e de Alcaçuz, que, se identificando com a cor e com a condição social,
estabeleceram moradia na localidade. A memória genealógica reporta-se a vinte filhos do Quilombola Capoeiras
e 16 do casal Garcia, que ao se casarem com pessoas das demais famílias teriam iniciado uma complexa rede de
relações de parentesco e de alianças, a partir da qual teriam se originado as atuais famílias: Garcia, Moura,
Santos e Costa. O casamento entre primos e o apadrinhamento recorrente vem fortalecendo os vínculos
internos. A ideia de que todos compõem uma mesma família é comum, implicando num sentido de identidade. A
palavra “capoeira” vem do tupi: caá-poera e significa “mato extinto”, “mato cortado ou destruído”. Essa ideia
encontra-se presente na fala de seus moradores, quando explicam a origem do nome. Eles se lembram de um
espaço limpo no meio do mato, uma capoeira, onde morava um senhor de nome João da Capoeira. As famílias
vivem da agricultura, da comercialização da farinha da mandioca, da fabricação de tijolos, e das aposentadorias
e pensões de beneficiários. O Quilombo possui luz elétrica, água encanada, posto de saúde e uma escola
municipal. A constituição das lideranças da comunidade de Capoeiras está relacionada ao envolvimento de
alguns de seus integrantes, principalmente as mulheres, com movimentos sociais de diferentes naturezas. No
contexto de organização social descrito, as mulheres desempenham um papel importante, pois são elas, em
geral, que detêm as informações acerca dos acontecimentos dentro e fora de Capoeiras e por isso sua opinião
pode ser determinante tanto no âmbito da vida doméstica quanto no da vida pública. Nessa perspectiva, a
atuação da mulher é relevante, uma vez que está para além do grupo doméstico, alcançando a comunidade e
até mesmo o âmbito externo a Capoeiras. Nesse contexto está a relação desta proposta de projeto de extensão.
A jovem Lucileide Costa Bernardo, moradora da comunidade e técnica em Agropecuária pela Escola Agrícola de
Jundiaí / UFRN, cursa atualmente latu sensu “Economia Solidária e Desenvolvimento Territorial”, oferecido pelo
Programa de Pós-Graduação em Administração do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas I(CCSA/UFRN). Num
dos componentes curriculares deste curso “Agricultura Familiar & Agroecologia & Sustentabilidade”, a referida
discente conheceu o projeto “Circuito Produtivo Agroecológico” no Departamento de Oceanografia e Limnologia
(DOL/CB/UFRN) e articulou a implantação de uma unidade produtiva semelhante no Quilombo Capoeiras. Ainda
mais, articulou a orientação do Professor Deusimar Freire Brasil ao seu TCC deste curso de especialização. A
proposta foi acordada que a implantação da unidade produtiva agroecológica seria realizada com a participação
de um coletivo de mulheres de Capoeiras e que esta atividade se tornaria seu Trabalho de Conclusão do Curso.
Para além dessa ação curricular, a unidade produtiva seria um espaço demonstrativo para instalação de outras
iniciativas semelhantes. Também está previsto a inserção de ações do manejo produtivo em aulas teórico-
práticas na escola da comunidade, envolvendo conhecimentos de ciências, matemática, informática, etc. A
proposta foi apresentada ao coletivo de mulheres que ratificou a intenção em participar do projeto na
perspectiva de implantar novas unidades produtivas, gerando efeito multiplicador. O Circuito Produtivo
Agroecológico implantado nas dependências do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN trata-se
de uma tecnologia de produção de alimentos a partir de ações interativas entre diversas atividades produtivas, a
saber: piscicultura, horticultura e fruticultura. A base do processo está centrada no uso do efluente dos tanques
de peixes, rico em matéria orgânica, utilizada então como fertirrigação na produção de hortaliças e frutas. Desta
forma, a produção vegetal dispensa o uso de fertilizantes químicos; também estabelece um manejo
fitossanitário sem uso de agrotóxicos. Nessa perspectiva, pode exercer efetiva contribuição na segurança
alimentar, geração de renda e desenvolvimento de inovações educacionais nas escolas a partir da inserção de
ações de manejo em aulas teórico-práticas. Portanto, a proposta deste circuito produtivo agroecológico pode
exercer também uma valiosa experiência educacional, e o fato de não ser entregue pronta na sala de aula,
aumenta o seu valor de instrução, abordando temas de biologia, matemática, informática, geografia, etc.,
aproximando a natureza à sala de aula e oportunizando experiências práticas com elementos naturais e
consciência ambiental. O resultado pode ser o desenvolvimento de capacidades, criação e partilha de
conhecimentos. Em paralelo, os discentes dos cursos da UFRN, a exemplo de Engenharia de Aquicultura,
Pedagogia e, em especial a especialização em Economia Solidária e Desenvolvimento Territorial, além de
interagir com a comunidade, poderão construir novos ambientes didáticos e pedagógicos para socialização dos
conhecimentos e promover a transformação social. Resumo: 
O Quilombola de Capoeiras, uma das comunidades negras no estado do Rio Grande do norte, situasse
geograficamente no município de Macaíba. As 325 famílias vivem da agricultura, da comercialização da farinha
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da mandioca, fabricação de tijolos e aposentadorias e pensões de beneficiários. A proposta desse projeto parte
da atuação da jovem Lucileide Costa Bernardo, liderança da comunidade, representante de um coletivo de
mulheres agricultoras. Cursando atualmente o curso latu sensu “Economia Solidária e Desenvolvimento
Territorial”, conheceu o projeto “Circuito Produtivo Agroecológico” no Departamento de Oceanografia e
Limnologia (DOL/CB/UFRN) e articulou a implantação de uma unidade semelhante no Quilombo de Capoeiras.
Este circuito Produtivo Agroecológico, tem como base o uso do efluente dos tanques de peixes, rico em material
orgânico, utilizado então com fertirrigação na produção de hortaliças e frutas. Nessa perspectiva, pode exercer
efetiva contribuição na segurança alimentar, geração de renda e desenvolvimento de inovações educacionais nas
escolas à partir da inserção de ações de manejo em aulas teórico-práticas. Para além desta proposição
educacional, o projeto proporciona o protagonismo de mulheres agricultoras quilombolas, moradoras do
quilombo, à partir do acompanhamento progressivo e implantação dessa unidade agroecológica,
contextualizando uma capacitação técnica baseada nos princípios da agroecologia e formação geral, baseada em
valores humanistas, éticos, políticos e de cidadania, com fortalecimento da agricultura familiar numa perspectiva
sustentável em suas dimensões cultural e ambiental. Palavras-Chave:
Agroecologia, Educação, Quilombo, Segurança alimentar Metodologia: 
Os referenciais técnico-científicos para os processos produtivos agroecológicos serão: Altieri (1989); Araújo Filho
& Barbosa (1999); Primavesi (1992); Francelino et al. (2005); Penteado (2007) e Zimmermann et al. (2001).
No contexto do fortalecimento da formação discente e docente, projetam-se estudos em sala de aula,
apresentações em eventos técnico-científicos e realização de TCC, com ação prioritária nos cursos de Engenharia
de Aquicultura, Pedagogia e Especialização em Economia Solidária e Desenvolvimento Territorial. As unidades de
produção agroecológica constituir-se-ão em espaço didático por excelência para aulas práticas de várias
disciplinas, a saber: Elaboração de Projetos Aquícolas (DOL 0089); Piscicultura Continental (DOL 0096);
Extensão Comunitária e Educação Ambiental (DOL 0057); Culturas Agrícolas I (AGRO 0316); Fruticultura (AGRO
0332); Práticas Pedagógicas em Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos (PEC 1026); Fundamentos de
Antropologia da Educação (FPE 2032). Alguns discentes estão relacionados na equipe por já estarem vinculados
a implantação de circuitos agroecológicos; entretanto, haverá a inserção de outros discentes, particularmente do
curso de Pedagogia, sendo a seleção feita a partir de edital simplificado. A rotina das ações do projeto serão
executadas e traduzidas na perspectiva da pesquisa-ação (Thiollent, 2011) e da Educação Popular (Freire,
1971), com destaque para técnicas promotoras da participação, autonomia e emancipação, entre as quais:
unidade de experimentação, calendário sazonal, excursão, oficina, dia de campo e palestra. Haverá produção de
textos e relatórios destinados a realização das atividades de capacitação contidas nos objetivos específicos. Nas
ocasiões em que se fizer necessária, a avaliação das ações será feita no conjunto: docente, discente e
agricultoras quilombolas, com procedimentos do Diagnóstico Rural Participativo. Complementarmente, haverá
participação das agricultoras em eventos no Campus Central da UFRN, ampliando as possibilidades de
articulação institucional das agricultoras. Por fim, esta proposta se alicerça em referencial teórico de forma a
iluminar as metodologias, a compreender e dar sentido a interdisciplinaridade e multiprofissionalidade e
contribuir com a prática da indissociabilidade das dimensões acadêmicas ensino, pesquisa e extensão. Para
tanto, ao longo do ano a equipe fará estudos em grupo de textos acadêmicos teóricos que promovam uma
evolução do fazer acadêmico e o bem-estar da sociedade. O Circuito Produtivo Agroecológico será constituído no
mesmo padrão conceitual e de princípios do Circuito implantado nas dependências do Departamento de
Oceanografia e Limnologia. À priori, as atividades produtivas projetadas são: (1) pisciponia num conjunto de
quatro tanques de criação do peixe tilápia nilótica, com as seguintes capacidades volumétricas: 1 m3, 2 m3, 4
m3 e 8 m3; (2) três canteiros econômicos, cada um com dimensões de: 6 m de comprimento, 1 m de largura e
30 cm de profundidade; (3) um pomar com dimensões e cultivos a serem definidas. Dois tanques de peixes
serão revestidos com geomembrana e dois serão de caixas d’água. Os canteiros econômicos serão revestidos
com lona plástica de 200 micras de espessura. A produtividade projetada para os tanques de pisciponia é da
ordem de 15 Kg de peixes por metro cúbico. O canteiro econômico terá cobertura morta para reduzir ao máximo
a perda da água de fertirrigação que será proveniente do sistema de pisciponia. O pomar econômico será
composto de espécies frutíferas que produzem com pouca disponibilidade hídrica, predominado as plantas do
gênero Spondias (umbu, umbucajá, seriguela, etc.). O pomar também será fertirrigado com efluente da
pisciponia, lembrando que o umbu precisa de pouca água (em tupi, umbu significa “planta que dá de beber”). A
água que abastecerá todo o sistema será proveniente de coleta de água da chuva e de um cacimbão localizado
numa área de aluvião próximo ao local já definido para implantação da unidade de produção agroecológica.
Referências: 
ALTIERI, M. Agroecologia. Rio de Janeiro: PTA/Fase, 1989. FILHO, João A. de Araújo; BARBOSA, Tânia M. Leal.
Sistemas agrícolas sustentáveis para regiões semiáridas. Sobral: EMBRAPA Caprinos, 1999. 18p. FRANCELINO,
Márcio R.; FERNANDES FILHO, Elpídio; RESENDE, Mauro. Elaboração de um sistema de classificação da
capacidade de suporte em ambiente semiárido. R. Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.9, n.1, p.
8391, 2005. Freire, P. R. Extensão ou Comunicação. Rio de Jneiro, Ed. Paz e Terra. 1971. 75p. MILLER, F.
Quilombolas de Capoeiras: Resistência, Território e Identidade. EDUFRN, Natal. 138p. 2017. PENTEADO, S. R.
Manejo da água de irrigação: Aproveitamento da água em propriedades ecológicas. Campinas: via orgânica.
2007. 214p. PRIMAVESI, A. M. Agricultura Sustentável – Manual do Produtor Rural. São Paulo: Nobel, 1992.
142p. THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-ação. Ed. Cortez, 2011. 220p. TYSON, R.V.; TREADWELL, D.D.;
SIMONNE, E.H.Opportunities and Challenges to Sustainability. Hortscience, 21: 6‐13, 2011. ZIMMERMANN, S;
MOREIRA, H. L. M; VARGAS, L; RIBEIRO, R. P. Fundamentos da Moderna Aquicultura. Editora da ULBRA. 2001.
199p.

Membros da Equipe
Nome Categoria Função Departamento Situação Início Fim
BRUNO MATTOS SILVA
WANDERLEY SERVIDOR COLABORADOR(A) DOL/CB Ativo

Permanente 01/03/2022 31/12/2022

JOÃO MARIA BATISTA
CAMPOS JUNIOR DISCENTE ALUNO(A)

BOLSISTA 01/03/2022 31/12/2022

JOANA DARC DOS
SANTOS EXTERNO COLABORADOR(A) 01/03/2022 31/12/2022

LUCILEIDE COSTA
BERNARDO EXTERNO COORDENADOR(A)

ADJUNTO(A) 01/03/2022 31/12/2022
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Nome Categoria Função Departamento Situação Início Fim

MARCELO MAIA SERVIDOR COLABORADOR(A) DOL/CB Ativo
Permanente 01/03/2022 31/12/2022

DEUSIMAR FREIRE
BRASIL DOCENTE COORDENADOR(A)

ADJUNTO(A) DOL/CB Ativo
Permanente 01/03/2022 31/12/2022

BEETHOVEN BARBOSA
BRANDAO SERVIDOR COLABORADOR(A) DOL/CB Ativo

Permanente 01/03/2022 31/12/2022

MARIO MASSASHI
GONCALVES SUMIDA SERVIDOR COORDENADOR(A) DOL/CB Ativo

Permanente 01/03/2022 31/12/2022

ELIZABETH CRISTINA
GURGEL DE
ALBUQUERQUE ALVES

DISCENTE ALUNO(A)
BOLSISTA 01/03/2022 31/12/2022

Discentes com Planos de Trabalho
Nome Vínculo Situação Início Fim

Discentes não informados
Ações das quais o PROJETO faz parte

Código - Título Tipo
Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

Orçamento Detalhado
Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
MATERIAL DE CONSUMO

SEMENTE DE MAMÃO DO GRUPO FORMOSA - embalagem R$ 130,19 2.0 R$ 260,38

SEMENTE DE MARACUJÁ AMARELO R$ 106,50 1.0 R$ 106,50

SEMENTE DE PIMENTÃO HÍBRIDO - pacote R$ 265,00 1.0 R$ 265,00

SEMENTE DE ALFACE CRESPA PELETIZADA - embalagem R$ 127,00 1.0 R$ 127,00

SEMENTE DE COUVE MANTEIGA - lata de 100g R$ 32,00 1.0 R$ 32,00

Ração para peixe - sacos de 20 kg R$ 164,67 5.0 R$ 823,35

Alevino de tilápia, sexo revertido - milheiro R$ 227,90 1.0 R$ 227,90

Semente de coentro R$ 17,00 5.0 R$ 85,00

SEMENTE DE CEBOLINHA - LATA R$ 91,00 1.0 R$ 91,00

Semente de abóbora sergipana - pacote R$ 48,00 2.0 R$ 96,00

SUB-TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO) 20.0 R$ 2.114,13

 

DIÁRIAS
Diárias de campo. R$ 177,00 10.0 R$ 1.770,00

SUB-TOTAL (DIÁRIAS) 10.0 R$ 1.770,00

 
Consolidação do Orcamento Solicitado

Descrição FAEx (Interno) Funpec Outros (Externo) Total Rubrica
MATERIAL DE CONSUMO R$ 2.114,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.114,13

DIÁRIAS R$ 1.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.770,00
Arquivos

Descrição Arquivo
Apostila Aquaponia 01

Apostila Aquaponia 02

Livro - Pesquisa desenvolvida pela UFRN sobre o Quilombola de Capoeiras
Orçamento Aprovado

Descrição FAEx (Interno)
MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00

DIÁRIAS R$ 0,00
Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta

Autorização Data Análise Autorizado
DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA NÃO ANALISADO
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D E C L A R A Ç Ã O

             Declaramos, para os fins a que se fizerem necessários, que LUCILEIDE

COSTA BERNARDO é aluno(a) vinculado(a) a este(a) universidade, sob o número

20212004270, no curso de ESPECIALIZAÇÃO EM ECONOMIA SOLIDÁRIA E

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - LATO SENSU oferecido pelo PROGRAMA

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO.

             Pró-Reitoria de Pós-Graduação do(a) Universidade Federal do Rio Grande do

Norte,  em Natal, 14 de Março de 2023.

Código de verificação:
 e1a8801078

Para verificar a autenticidade deste documento acesse http://www.sigaa.ufrn.br/documentos/,
informando a matrícula, data de emissão do documento e o código de verificação.

ATENÇÃO

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA FINS DE SOLICITAÇÃO DE VAGA EM OUTRA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR. CASO SEJA NECESSÁRIO TAL DOCUMENTO, É NECESSÁRIO COMPARECER AO DAE.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

CNPJ: 24.365.710/0001-83
Campus Universitário BR-101 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59078-900
(084) 3215-3180 - Fax: (084) 3215-3192  -  e-mail: ppg@reitoria.ufrn.br



Certificamos que, LUCILEIDE COSTA BERNARDO,  CPF 076.400.204-09,  participou do projeto
de  ex tensão  QUILOMBO CAÁ-POERA:  NOVOS HORIZONTES PRODUTIVOS
AGROECOLÓGICOS., coordenado  pelo(a) Servidor(a) MARIO MASSASHI GONCALVES
SUMIDA, promovido pelo(a) DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA, na função
de COORDENADOR(A) ADJUNTO(A), com 178 hora(s) de atividades desenvolvidas. A atividade
foi realizada no período de 1 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Natal, 14 de Março de 2023

Para verificar a autenticidade deste documento acesse http://www.sigaa.ufrn.br/documentos/ e utilize o link Extensão >> Certificado de
Participante como Membro da Equipe de Ação de Extensão,  informando o número do documento, data de emissão do documento e o código

de verificação.

Código de verificação: 418d0afc19
Número do Documento: 3585179

GRACO AURELIO CAMARA DE MELO VIANA
Pró-Reitor de Extensão




