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1 BUSCANDO A TEMÁTICA: POR QUE ESTUDAR GEOGRAFIA DO  RN? 

 

Tendo como ponto de partida a importância de estudar o lugar articulado com 

diferentes de análise, o presente trabalho tem como objetivo principal, mostrar as propostas e 

ações concebidas e desenvolvidas pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), coordenado pelo Departamento de Geografia da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN) na cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte 

(RN). O foco norteador da proposta do Subprojeto de área do PIBID UERN 2011 é trabalhar 

com o ensino de conteúdos relacionados à Geografia do Geografia do Rio Grande do Norte 

nas escolas de Ensino Médio de Mossoró, articulando o saber acadêmico e escolar na 

compreensão e aprofundamento de diferentes leituras geográficas. 

Escolhemos essa temática para a proposta do PIBID Geografia UERN com base nas 

deficiências curriculares do Ensino Médio quanto à abordagem dos conteúdos relacionados ao 

estudo da Geografia local, dessa forma o Projeto propõe em suas ações, estudar e aprofundar a 

relação entre o local e o global no contexto do território potiguar. Entendemos que a 

Geografia enquanto ciência se caracteriza por estudar a interface Sociedade/Natureza, 

articulando diferentes escalas de análise, que vão do local ao global, prática que deve estar 
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presentes nas aulas de Geografia desde as séries iniciais do Ensino Básico. 

Dentre tantas temáticas que a ciência geográfica aborda, por que enfatizamos na 

proposta do PIBID a necessidade de um maior aprofundamento sobre o ensino de Geografia 

do Rio Grande do Norte nas escolas do Ensino Médio de Mossoró?  

A preocupação com a temática surgiu após constatarmos in loco a carência de material 

didático-pedagógico específico para trabalhar com a Geografia do Rio Grande do Norte nas 

escolas de Ensino Básico, sobretudo nas de Ensino Médio que só possuem duas aulas de 

Geografia por semana atualmente, cada uma de 50 minutos apenas. Isso representa um curto 

espaço de tempo para o professor de Geografia abordar em suas aulas temáticas locais, pois o 

mesmo já possui um leque de conteúdos muito amplo que precisa ser trabalhado durante esse 

curto espaço de tempo. Soma-se a isso, o fato dos livros didáticos de Geografia serem 

elaborados de forma homogênea seguindo um padrão nacional para todo território brasileiro, 

dando ênfase a conteúdos geográficos de cunho global, nacional e regional.  

Dessa forma não “sobra tempo” para abordagem de conteúdos geográficos 

relacionados ao lugar, necessitando que o professor busque outros mecanismos didáticos para 

fazê-la, diversificando as atividades e utilizando outros materiais didáticos, que na maioria 

das vezes as escolas não dispõem.  

Anteriormente existia na estrutura curricular do Ensino Médio do RN uma aula da 

disciplina Economia do RN, mas infelizmente a mesma foi retirada da “grade curricular” pela 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) em 2011 e substituída por outras 

disciplinas, consideramos esse fato negativo para o processo de ensino-aprendizagem em 

Geografia. Percebemos então com o PIBID/UERN uma possibilidade real para reduzir as 

deficiências do ensino de Geografia do RN nas escolas do ensino médio e contribuir para a 

formação acadêmica do licenciado em Geografia, “futuros professores”.  

De modo global as ações contribuem para ampliar a integração da UERN com as 

escolas públicas de Educação Básica na cidade de Mossoró/RN. As escolas escolhidas para o 

desenvolvimento do PIBID Geografia foram duas escolhas de ensino médio, que também são 

escolas campo de estágio, são elas Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho e Escola 

Estadual Professor José de Freitas Nobre. 

A construção do Projeto de Área do PIBID Geografia 2011 reconhece a importância 

da tríade ensino, pesquisa e extensão para a formação acadêmica do licenciado em Geografia 

e está embasada, principalmente, nos seguintes instrumentos: Projeto Pedagógico de Curso 
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(PPC 2008), Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio (PCN’s, 1999), além do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2008) da UERN.  

Oficialmente as atividades do PIBID Geografia UERN tiveram início em agosto de 

2011 e atualmente está no 4º semestre de funcionamento das atividades. Nesse texto faremos 

um breve relato das ações norteadoras da Proposta e um resumo das atividades desenvolvidas 

no 1º semestre, contemplando ações desenvolvidas na UERN e nas escolas parceiras, 

relacionadas a momentos de estudo e planejamento de atividades, além da elaboração e 

aplicação da pesquisa diagnóstica com diversos segmentos escolares.  

A primeira etapa consistiu na divulgação, seleção e preparação dos Bolsistas e 

Supervisores, esta fase foi marcada pela estruturação do grupo, no sentido da identificação 

com as propostas do projeto, do conhecimento dos documentos que regem os direitos e 

deveres do PIBID, de acordo com documentação da CAPES e da UERN. Foram realizadas 

apresentações nas escolas parceiras, onde foi possível estreitar os laços institucionais e 

apresentar no âmbito geral as atividades previstas no presente projeto. Nesta atividade 

especificamente obtivemos uma participação ativa dos agentes escolares envolvidos, onde foi 

possível dimensionar as contribuições específicas do projeto em tela, assim como foram 

levantadas questões a cerca de outras parceiras estabelecidas entre a Universidade e as escolas 

de Ensino Básico, foi destacado pelos gestores escolares, uma preocupação quanto ao nível de 

preparação dos alunos que ainda estão em processo de formação e uma satisfação com relação 

a presença da Universidade nas escolas. 

Quanto à segunda etapa foram realizadas diversas atividades nas constantes reuniões 

semanais de estudos e planejamentos, com destaque para o estudo dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Geografia do Ensino Médio e PCN’s MAIS. A princípio foram 

apresentadas as perspectivas educacionais de cada escola parceira a partir do Projeto Político 

Pedagógico, onde foi possível conhecer o projeto educacional, a partir dos marcos, 

situacional, teórico, prático que embasaram as linhas de ação. Embora no primeiro momento 

para os bolsistas tivesse um caráter burocrático, foi destacada a importância destes 

documentos como legitimação de práticas formativas e para refletir como as ações do PIBID 

podem contribuir na efetivação desse projeto.  

Uma vez conhecida a realidade da escola, a partir dos Projetos Pedagógicos, passou-se 

a elaborar os instrumentos de pesquisa para analisar o funcionamento da escola, bem como se 

avaliar os elementos quanto as abordagens metodológicas referentes ao ensino da Geografia 
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do RN. Esta fase foi dividida em produção, sistematização e análise dos instrumentos de 

pesquisa, que basearam na construção de questionários e entrevistas. Destaca-se nesse 

momento o conhecimento e utilização de métodos e técnicas voltados para pesquisas 

educacionais, pelos bolsistas, em alguns momentos sendo compartilhados de aprendizados. A 

realização dessa pesquisa nas escolas foi um marco importante para todos os envolvidos no 

PIBID, sobretudo para os alunos bolsistas, que tiveram a oportunidade de conhecer de forma 

mais efetiva o cotidiano escolar e do Ensino de Geografia. 

A pesquisa investigativa sobre o ensino foi realizada com diversos segmentos da 

escola como a gestão escolar, professores e alunos, proporcionando aos bolsistas do PIBID 

conhecimento e utilização de métodos e técnicas voltados para pesquisas educacionais, além 

da construção de diagnóstico sobre a realidade escolar, apontando as principais necessidades 

do ensino de Geografia do RN. 

A referida pesquisa se baseou em questionários investigativos aplicados com 

diferentes segmentos do ambiente escolar, com o objetivo de realizar uma pesquisa 

diagnóstica para melhor conhecer o ambiente escolar das escolas parceiras do PIBID 

Geografia. Os segmentos pesquisados foram: gestores escolares, docentes de diferentes áreas 

de ensino e 20% do corpo discente das escolas, proporcionando um conhecimento 

aprofundado acerca da realidade escolar das escolas parceiras do PIBID. 

 

2 A ATUAÇÃO DO PIBID NA FORMAÇÃO DOS LICENCIADOS EM  GEOGRAFIA 

 

O Curso de Licenciatura em Geografia da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais 

(FAFIC/UERN) passou por significativas mudanças em sua estrutura física e organizacional, 

desde o momento de sua criação em 1970 até os dias atuais, as quais não iremos nos deter a 

explicar. Mas podemos afirmar que desde sua fundação até os dias atuais, o Curso tem 

contribuído significativamente para formação de profissionais licenciados que vão atuar 

principalmente nas escolas públicas de ensino básico da Mesorregião Oeste potiguar, em 

especial no município de Mossoró. Também participam do curso de Geografia da UERN um 

número considerável de alunos provenientes do Estado do Ceará, sobretudo de municípios 

limítrofes com o RN. 

Dentre as várias mudanças que o Curso passou vale ressaltar a reformulação de seu 

PPC iniciada em 2006 com sua aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
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UERN (CONSEPE) em 2008. As principais mudanças ocorridas foram em sua organização 

curricular, com uma maior preocupação de formar o licenciado em Geografia com 

competências e habilidades voltadas para a formação de professores, de forma mais articulada 

com o ensino básico, requerendo uma maior carga horária em disciplinas pedagógicas e em 

estágio docente, necessitando também que os docentes do Curso tenham uma maior 

preocupação com a área de ensino de Geografia. 

Os itens elencados constituem o eixo norteador do PPC e irá nortear as ações do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no Curso de Geografia e 

nas duas escolas de ensino médio contempladas com o PIBID. Entendemos que as ações do 

PIBID são importantes para a formação acadêmica do licenciado em Geografia, tendo em 

vista que oportuniza uma maior vivência acadêmica do licenciado, promovendo uma maior 

“articulação” entre Universidade e Sociedade, a partir da intervenção na escola, 

proporcionando a inter-relação, de forma mais efetiva, com a comunidade externa, 

contribuindo assim para a formação cidadã, através do ensino de Geografia. 

A preocupação com diferentes escalas de análise faz parte do estudo geográfico, e está 

presente nos (PCN’s) Ensino Médio (1999: p. 313): 

 

Esta é escala de análise que enfrenta e procura responder os problemas 
referentes à distribuição dos fenômenos. A complexidade do fenômeno da 
cidadania, por exemplo, requer que se opere com diferentes escalas, 
articulando suas dimensões locais, nacionais e globais. Nesse sentido, a 
cidadania não deve ser entendida apenas sob o aspecto formal do vínculo a 
uma nacionalidade, devendo apontar a dimensão vivencial de seu exercício, 
como um fenômeno do lugar. 

 

A citação anterior evidencia a relação da Geografia com o local. Daí nossa 

preocupação com o ensino de Geografia do RN nas Escolas do Ensino Médio de Mossoró. 

Vejamos a compreensão de Carvalho e Felipe (2002, p.119), autores importantes que 

escrevem sobre a Geografia do RN, e que são indispensáveis ao embasamento da nossa 

proposta, quando analisam a relação local-global no estado, ressaltando que “No Rio Grande 

do Norte, assim como em outras regiões do mundo, o processo de modernização impõe uma 

seletividade, levando a conclusão de que não só aqui como em outros lugares do mundo o que 

ocorre não é a efetivação de um espaço global, mas o surgimento de espaços de globalização”. 

Estudar a relação local-global reveste-se de fundamental importância para a Geografia, 
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por que o local pode globalizar-se na medida em que se expande mundo afora com 

determinadas características locais, enquanto os processos globais implantam-se, como 

também se adaptam aos locais. Com isso pretendemos desenvolver ações, através do PIBID, 

que desdobrem numa proposta pedagógica que possibilite ao aluno do ensino médio 

compreender diferentes leituras da Geografia estadual utilizando instrumentos diversos como 

textos, fotografias, gráficos, tabelas e mapas voltados para o ensino de Geografia do RN. 

A despeito dessa compreensão da importância do PIBID no processo formativo do 

aluno, propomos ações articuladas para que o mesmo possibilite aos envolvidos no Projeto, 

uma leitura da realidade escolar e a construção de proposições de intervenção sobre ela, tendo 

como condição necessária a articulação com os conhecimentos e aptidões desenvolvidas no 

processo formativo dos cursos de graduação. 

Com essa perspectiva reconhecemos a importância do PIBID no processo de formação 

acadêmica numa concepção de universalidade e amplitude, marcada pelo diálogo com a 

realidade social, aproximando mais a Universidade das escolas de ensino médio em Mossoró, 

refletindo uma preocupação com a qualidade do ensino de graduação, melhorando a formação 

acadêmica dos licenciados, contribuindo para implantação do PPC de Geografia a partir do 

desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino, como forma de contribuir com o 

ensino médio em Mossoró. 

Desse modo, entendemos que a proposta possui seu embasamento principal no ensino 

com rebatimentos na pesquisa e na extensão, refletindo a Missão institucional da UERN como 

instituição formadora sem perder de vista seu compromisso social com a sociedade potiguar, 

favorecendo a cidadania e efetivação de políticas públicas voltadas para o ensino de Geografia 

no Rio Grande do Norte. As atividades acadêmicas criadas possibilitam um maior leque de 

oportunidades para os discentes cumprirem as atividades complementares previstas no PPC, 

além da produção de material didático para ser utilizado nas escolas de ensino médio. 

Essas ações visam aprofundar o papel da Geografia como instrumento de formação do 

cidadão e terão impacto na melhoria do ensino básico, contribuindo com a formação de 

profissionais qualificados, com o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas 

para o ensino básico, que irão suprir carências existentes nas escolas. 

Buscamos, com a realização do PIBID, contribuir para a geração/difusão do 

conhecimento científico a partir de um estudo mais aprofundado acerca da realidade potiguar, 

que poderá servir de referência para elaboração de Políticas Públicas na área de ensino de 
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Geografia, contribuindo para o desenvolvimento regional e local.  

Na dimensão acadêmica do ensino, acreditamos que nossa proposta irá contribuir para 

consolidar o Projeto Pedagógico do Curso de Geografia, promovendo diversas ações que 

venham contribuir na melhoria do ensino de graduação, pelo fato da proposta está articulada 

ao Estágio Supervisionado, com o desenvolvimento de ações mais efetivas nas escolas de 

ensino médio. De maneira geral podemos afirmar que o conjunto dessas ações reflete o 

compromisso institucional da UERN com a formação acadêmica integral e a sociedade norte-

rio-grandense, sem perder de vista o papel social da Universidade e o contexto regional em 

que está inserida. 

Alguns princípios teórico-metodológicos serão os eixos norteadores do nosso Projeto, 

direcionando nossas ações para compreensão da importância da dimensão pedagógica da 

atuação do profissional em Geografia nas escolas de ensino médio. São eles: formação 

profissional crítica; formação contínua e auto formação; indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão; integração teoria e prática e conhecimento integrado e interdisciplinar. 

A atuação profissional nos dias atuais nos Cursos de formação de professores exige 

avaliações permanentes em seus currículos para se adequarem as demandas da Sociedade. 

Para enfrentar os desafios postos atualmente na educação escolar é necessária uma formação 

profissional consistente, garantindo ao aluno o direito de conhecer as diferentes concepções 

sobre a ciência geográfica, de participar da reflexão sobre o papel pedagógico da Geografia, 

para que compreendam a importância da presença da Geografia na escola. Não basta ao 

professor de Geografia ter o domínio de conteúdos específicos de sua área, sem pensar a 

dimensão pedagógica do processo de ensino-aprendizagem em Geografia, preocupando-se 

também com a transposição didática dos conteúdos. 

Podemos dizer que a proposta de desenvolver procedimentos metodológicos de ensino 

específicos para Geografia não constitui tarefa fácil. A mudança na estrutura organizacional 

dos Cursos é recente, implementada a partir das novas Diretrizes Curriculares para os Cursos 

de Licenciatura, até bem pouco tempo trabalhávamos com o “modelo 3 + 1” dificultando a 

formação do licenciado. 

Não podemos perder de vista a construção da identidade profissional do professor de 

Geografia, levando em consideração sua experiência, conhecimento específico e seus saberes 

pedagógicos, para o exercício da docência em Geografia como leitura de mundo. 
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3 AÇÕES REALIZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE:  ESTUDO DO  RN EM FOCO 

 

No Plano de Trabalho do PIBID evidenciamos a necessidade de repensar a formação 

acadêmica do licenciado em Geografia, com um caráter mais voltado para a formação do 

professor, que apresenta como marco referencial a implantação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Licenciatura em 2006, provocando mudanças significativas nos 

Projetos Pedagógicos de Curso. Vale também salientar a importância dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais a partir do final da década de 1990 como elementos norteadores para o 

desenvolvimento de políticas educacionais para o ensino básico.  

Uma das questões levantadas por essas políticas educacionais vai ser a necessidade da 

formação específica do professor em suas respectivas áreas de conhecimento. Um contato 

mais direto com as escolas de ensino básico em Mossoró revela que, apesar de inúmeras 

políticas já desenvolvidas na área de formação de professores ainda encontramos algumas 

realidades escolares onde os professores que lecionam Geografia não são graduados em 

Geografia, além dos que não possuem vínculos efetivos nas escolas que lecionam. 

Dentre as temáticas geográficas a serem abordadas no Ensino Médio evidenciamos 

uma lacuna sobre o ensino de Geografia do Rio Grande do Norte, restrito anteriormente a 01 

aula específica de Economia do RN apenas no 3º ano, que foi retirada em 2011 da “grade 

curricular”, além da carência de livros didáticos e outros materiais didático-pedagógicos 

específico para o professor trabalhar essa temática. 

O PIBID oportunizou ao aluno da graduação em Geografia vivenciar experiências 

escolares diversas como reuniões de pais e mestres, escolha do livro didático, reuniões 

pedagógicas e etc. Entendemos que o conjunto de ações propostas em sua totalidade 

proporciona uma integração com as dimensões da prática docente de caráter organizacional, 

curricular, de ensino e de desenvolvimento profissional. 

A atividade de projeto envolve uma ação pedagógica transformadora, onde procura-se  

evidenciar que aspectos da realidade são passíveis de mudanças, e então se movem 

conhecimentos e ações para um fim coletivo. Desse modo o primeiro impacto quanto a 

formação de professores seria pensar a elaboração de projetos educacionais, voltados para a 

aprendizagem dos componentes curriculares, onde seria proposto inicialmente pela 
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universidade e em seguida reelaborado coletivamente pelos pares envolvidos no projeto, 

licenciandos e professores de Geografia.  

Embora no primeiro momento todo o projeto seja definido em linhas de ações e 

etapas, por trata-se de um projeto com financiamento externo, acredita-se que a problemática 

sobre as deficiências quanto ao ensino da Geografia do Rio Grande do Norte, partiram de 

constatações realizadas durantes as experiências de estágio supervisionado, bem como ao se 

analisar a políticas educacionais e reformas curriculares no âmbito da Secretaria Estadual de 

Educação, além de se constatar pelos relatos dos professores e alunos no Ensino Médio. 

O conhecimento produzido a partir dos projetos estão relacionados às estratégias 

pedagógicas e políticas escolhidas, bem como na disposição dos sujeitos envolvidos para 

aprendizagem. As estratégias e ações previstas no projeto inicialmente estão destinadas ao 

conhecimento das instituições de ensino, quanto ao seu aspecto funcional e infra- estrutural, 

por fim quanto ao aspectos da aprendizagem dos conteúdos relacionados a Geografia do Rio 

Grande do Norte, elemento de estudo neste projeto.  

O primeiro efeito ao se produzir um levantamento de dados primários e secundários 

quanto aos locais onde desenvolver-se-ão os projetos, está para uma maior aproximação da 

realidade, revelando dados conhecidos dos profissionais da educação e outros ainda não 

percebidos. Neste sentido compreende-se que quanto a prática educativa os instrumentos de 

investigação da realidade escolar, sistematizados em dados qualitativos e quantitativos, que 

abordam desde as práticas dos professores, até a relação dos gestores com a efetivação de um 

projeto educacional apresentado nos documentos oficiais, passando pelo diagnóstico quanto 

ao nível de entendimento dos alunos da importância de se conhecer a realidade local até, 

destacar aspectos do ensino da Geografia, permitem (re) definir as estratégias de ações 

traçadas no momento inicial de elaboração do projeto, afinal sabemos que a atividade envolve 

uma ação programada, mas sobretudo reflexiva, tendo como foco a produção do 

conhecimento. 

A primeira e segunda fase do projeto teve como foco principal o estudo documental 

das ações propostas no projeto, bem como de resoluções e projetos pedagógicos de curso, e a 

produção de instrumentos de investigação para levantamento das atividades pedagógicas e 

realização de um panorama da realidade das instituições de ensino básico parceiras. Quanto ao 

estudo dos regimentos e projetos educacionais, não foram evidenciadas dificuldades, pois 

procurou-se realizar onde foi marcada por uma constante participação dos bolsistas e 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Revista de Ensino de Geografia, Uberlândia, v. 4, n. 7, p. 154-164, jul./dez. 2013. 

 ISSN 2179-4510 - http://www.revistaensinogeografia.ig.ufu.br/ 
163 

 

professores supervisores. Contudo ainda percebeu-se uma angústia por parte dos professores e 

bolsista quanto ao primeiro contato com as instituições escolares, pois essa fase foi marcada 

por uma cuidadosa e detido estudo das realidades a partir dos projetos pedagógicos, assim 

como pelo conhecimento das etapas previstas no projetos, destacando o papel de cada membro 

na efetivação das ações do projeto. A angústia ou anseio foi logo resolvido ao tomarem 

conhecimento da temporalidade do projeto, com previsão para dois anos, bem como da 

descrição das atividades pretendidas. 

No que tange a segunda etapa, onde procedeu-se na produção de questionários e 

entrevistas para conhecimento da infra-estrutura e as ações pedagógicas, bem como o 

conhecimento sobre a geografia do RN. Foi percebido nessa fase um maior envolvimento dos 

bolsistas, na elaboração das principais questões, destaca-se ainda o conhecimento das 

vivências escolares, com a contribuição de todos na elaboração de instrumentos de pesquisa 

quantitativo e qualitativo. O passo seguinte seria a sistematização e análise dos resultados da 

pesquisa, onde revelou o conhecimento ainda incipiente por parte dos bolsistas e supervisores. 

O perfil diverso de bolsista é um indicador de tal dificuldade, pois temos sujeitos em vários 

níveis de formação, no início e no final do curso. Diante de tal dificuldade, procurou-se 

acompanhar sistematicamente as ações dos grupos, expondo as especificidades no tratamento 

de dados de cunho quantitativo e qualitativo, assim como as técnicas para sistematizar os 

dados mais relevantes.  

O procedimento nessa atividade de sistematização foi dividir e orientar por grupos 

correspondentes as instituições escolares, em seguida o desafio esta em integrar os dados 

traçando-se, uma leitura que englobe as partes. A análise dos resultados então foi apresentado 

nas escolas parceiras, no sentido de proporcionar o primeiro feed back, aos espaços que 

asseguraram a realização das atividades iniciais e aderiram com seus profissionais docentes. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista as expectativas de sucesso no desenvolvimento de todas as etapas do 

projeto deve-se levar em consideração e avaliar as práticas do Ensino de Geografia do Rio 

Grande do Norte, antes e depois da aplicação das atividades nas escolas parceiras. Deste 
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modo pode-se contemplar a efetiva contribuição das propostas pedagógicas no âmbito da 

aprendizagem dos conhecimentos geográficos do lugar.  

Cada etapa exigiu habilidades e competência específicas dos membros do projeto na 

execução das tarefas, para tanto se fez necessário traçar alguns indicadores avaliativos que 

possibilitaram acompanhar a participação e o envolvimento dos sujeitos nesse processo. De 

modo geral as atividades dividem-se em estudos e discussões em grupo, diagnósticos das 

realidades, levantamento de materiais didáticos disponíveis, produção de novos materiais 

pedagógicos, registros iconográficos, produção de textos didáticos de apoio ao ensino. Para 

tanto busca-se avaliar os participantes quanto: a freqüência nas reuniões e estudos, 

participação ativa nos debates, organização, empenho na realização de tarefas no prazo, 

cooperação para aperfeiçoamento dos resultados e desenvolvimento de novas etapas. 
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