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1.Introdução: Este trabalho acadêmico é fruto do  projeto de extensão PERFIS DOS 
MUNICÍPIOS PARAIBANOS: CONSTRUINDO A INSTRUMENTALIDADE ECONÔMICA PARA 
O  PLANEJAMENTO MUNICIPAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS. O projeto com apoio do 
PROBEX/PRAC está sendo executados pelo GAPPE - Grupo de Assessoria, Planejamento e 
Pesquisa Econômica, do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba e 
deverá atender até 19 municípios paraibanos. Esse tipo de atividade é justificada como de 
extensão universitária porque se destina a beneficiar parcela significativa  da população 
estadual através da ação municipal. O impacto social portanto é significativo já que representa 
benefícios para cerca de 16 % do contingente populacional do Estado. A atividade proposta  
contribui também para a vivência acadêmica complementar dos discentes universitários.  
2.Objetivos e Metas: O objetivo geral deste trabalho foi referenciar o município de Rio Tinto-PB 
quanto a sua realidade socioeconômica. Os objetivos específicos foram: Levantar as 
informações históricas, econômicas e sociais, contidas nas estatísticas das fontes oficiais 
referentes ao período mais recente de apuração; Sistematizar os dados e proceder à leitura de 
significados. A meta foi disponibilizar o resultado para uso da população e do seu gestor 
público através da publicação.  
3.Fundamentação: Áreas do conhecimento econômico se somam em multidisciplinaridade e 
interdisciplinaridade quando conteúdos didáticos do Curso de Graduação de Economia com 
disciplinas teóricas, instrumentais e aplicadas se encontram  na base da realidade municipal  
pesquisada e estudada que se oferecem como referências para as ações intentadas quando do 
planejamento participativo e do Plano Diretor do município. 
4.Resultado:  Texto contendo o Perfil SocioEconômico do Município de Rio Tinto-Paraíba para 
a geração de apresentações e debates nos espaços organizados da comunidade municipal e 
da academia.  
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