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É com muito orgulho que divulgamos no ano de aniversário da EdUFERSA o resultado das 
primeiras obras aprovadas para publicação do edital vigente.

Salientamos que o resultado de todas as etapas ocorrem em fluxo contínuo (submissão, ava-
liação, revisão, normalização, edição, arte final e publicação). As obras aqui sinalizadas, estão 
aprovadas para publicação em ebook, não obrigando a Editora publicar a obra em formato 
impresso. Destes livros aprovados, serão escolhidos para publicação aqueles que obtiverem 
as maiores notas e cujos recursos pudermos financiar.
Ex: Se tivermos recursos para publicar 3 livros, serão selecionados os livros que tiverem recebi-
do as 3 maiores notas. Ficando, os outros, destinados a serem publicados em formato digital.

Para mais detalhes e explicações, por favor procurem a EdUFERSA via e-mail 
(edufersa@ufersa.edu.br), pois estamos trabalhando em Home Office.



06-04-2021Atualizado em:

OBRAS APROVADAS

C H A M A D A AT É 29/02/2020

SÉRIE  PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

TÍTULO NOTA

01 Teorias linguísticas: orientações para a pesquisa  8,77

02 Sociedade e cultura no Rio Grande do Norte: diálogos interdisciplinares 8,75

03 Estudos ambientais da Lagoa de Apodi/RN: construindo as Ciências 
Ambientais 8,70

04 Compósitos madeireiro cimento – um produto sustentável para o futuro 8,69

05 A Bacia do Rio Apodi-Mossoró: aspectos ambientais, sociais e econômi-
cos de uma bacia hidrográfica do semiárido do Rio Grande do Norte 8,67

06 Aves do Parque Nacional da Furna Feia 8,52

07
Regulação econômica no mercado de capitais e na indústria do petróleo 
e gás natural: assimetrias de informação, cooperação inconstitucional e 
proteção do investidor

8,44

08 Crises da democracia: a desconstrução do pacto constitucional de 1988 8,00

09 Saúde versus adoecimento psíquico no trabalho 7,49

10 Tecnologia do produto florestal não madeireiro 7,27

_____________

SÉRIE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

TÍTULO NOTA

01 Victor e a fantástica aventura no interior das plantas 10

02 Guia de Puericultura da Ufersa  8,66
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SÉRIE  CADERNOS ACADÊMICOS

TÍTULO NOTA

01 Boas práticas sustentáveis: educação para a sustentabilidade  8,74

02 Manual peer-mentoring UFERSA – o mentoring como estratégia de de-
senvolvimento, integração e suporte do aluno 8,33

OBRAS APROVADAS

C H A M A D A A PA R T I R 01/03/2020

SÉRIE  PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

TÍTULO NOTA

01 Reflexões e práticas pedagógicas no PIBID Ufersa 9,16

02 Educação para cuidar e saúde mental para aprender: ações e reflexões 
no momento 8,83

03 Patrimônio, povos do campo e memórias: diálogos com a cultura, a arte 
e a educação 8,06

04 Encraves florestais na região serrana dos municípios de Portalegre e 
Martins/RN  7,83

05 A Engenharia de Produção: vivências da pandemia no novo coronavírus e 
perspectivas futuras 7,0

_____________

SÉRIE  EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

TÍTULO NOTA

01 Combate às práticas de racismo em tempos de pandemia 8,75

02 Tabagismo: apague essa ideia 8,6

03 Plantas medicinais 8,41

04 Plantas nativas da caatinga – Nota: 7,52

_____________
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SÉRIE  CADERNOS ACADÊMICOS

TÍTULO NOTA

01 Plantas medicinais: como podem auxiliar na saúde mental? 8,99
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