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Apresentação

Esta edição é especial, pois a Webqualis divulgou a avaliação do nosso periódico, no
qual tivemos B3 em Ciências Ambientais, B4 em Geografia e Interdisciplinar, B5 em
Sociologia e C em Educação. Uma grande vitória para todos que fazem a revista e para a
Geografia do Rio Grande do Norte em particular.
A Revista Geotemas traz nesta edição de volume 3, número 1, referente a janeiro a
junho de 2013 trabalhos inéditos resultantes de submissões online de autores de diversos
lugares do país bem como artigos selecionados durante a VII Jornada Geográfica do Curso de
Geografia da UERN, Campus de Pau dos Ferros, realizado em Junho de 2013.
São trabalhos variados, que abordam temáticas desde a Geografia Humana, Geografia
Física, Ensino de Geografia e Cartografia.
Alguns enfocam a seca no Nordeste, Cooperativismo e convivência com a seca: O
caso da COOPAPI no RN de Antonio Caubí Marcolino Torres, Ronimeire Torres da Silva,
Maria Rosineide Torres Marcolino; Dualismo entre seca e convívio: os impactos e suas
possíveis soluções, para o alto oeste potiguar de Hildegna Eufrásio Pereira e Maria josicleide
Jacome Costa; Um olhar sobre a utilização de plantas forrageiras da caatinga como estratégia
de convivência com a seca no alto-oeste potiguar de Antonio Lucielhington Maia e Taís
Cristina Nunes Pereira Gurgel; Dualismo entre seca e convívio: os impactos e suas possíveis
soluções, para o alto oeste potiguar de Hildegna Eufrásio Pereira e Maria josicleide Jacome
Costa
Outros focam o ensino, como A multiculturalidade e o processo de formação do
professor de geografia de Andrea Paula Rego Maia; Maria Ivanúbia Lopes da Costa e
Vinicius de Carvalho Andrade; O ensino e o uso do livro didático: relato de experiência em
estágio supervisionado de geografia de Rute Soares Paiva; Djanní Martinho dos Santos
Sobrinho e Maria Ivanúbia Lopes da Costa; O setor de serviços de educação de Pau dos
Ferros/RN e os seus circuitos de fluxos socioespaciais de Fábio Rodrigo Fernandes Araújo,
Jobson Reges de Lima Araújo e Rosalvo Nobre Carneiro.
Temas variados como A capilaridade da internet no Rio Grande do Norte de Ludmila
Girardi aparecem ao lado de Agricultura familiar e a pluriatividade no perímetro irrigado de
Pau dos Ferros – RN de Guilherme Fernandes de Souza, Rômulo Kleberson de Souza e
Rosalvo Nobre Carneiro e As diversas transformações na funcionalidade dos mapas as longo
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do espaço-tempo de Francisca Wigna da Silva Freitas e Franklin Roberto da Costa
Outros dão ênfase ao aspectos físicos do Rio Grande do Norte Fitossociologia e
Florística em áreas de caatinga na Microbacia hidrográfica do Riacho Cajazeiras – RN de
Guilherme Fernandes de Souza e Jacimária Fonseca de Medeiros; Produção de mudas de
espécie nativa para plantio no semiárido com a participação da sociedade: relato de
experiência com o juazeiro (zizyphus joazeiro) de Josimar Araújo de Medeiros
Alguns trabalham focam na ocupação e uso do solo no Centro-Oeste do Brasil, Estudo
preliminar sobre a evolução do uso e ocupação do solo no município de Planaltina de Goiás
de Elton Souza Oliveira; Evolução do uso e ocupação, sobre áreas de cerrado no município de
Água Fria de Goiás, por meio de técnicas de geoprocessamento de Marcos Nicolau Santos da
Silva.
A revista Geotemas, tem buscado ampliar sua área de inserção bem como sua inserção
em diversas ciências, recebendo deste modo, trabalhos de diferentes profissionais. Contamos
assim com a presença de todos mais uma vez para podemos fazer uma revista diferenciada.

Rosalvo Nobre Carneiro
Editor Chefe
Pau dos Ferros, 10 de Agosto de 2013.
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